
lukt och röksanering
så här får du bort obehaglig lukt och skapar  
en fräsch miljö så att alla trivs

låt oss proffs ta hand om luktproblemet
Det finns många skäl till att en fastighet drabbas av dålig lukt. 
Till exempel ruttnande matrester, tobaksrök, avlopp och 
annat. För att få bukt med problemet är det bäst att du anlitar 
specialister på luktborttagning. När du anlitar oss tar vi bort 
lukten med de senaste metoderna och teknikerna. Våra 
metoder är effektiva, pålitliga och prisvärda. 

när du anlitar oss hjälper vi dig att ta  
bort obehagliga lukter på följande sätt:

  Vi renar luften med flera olika metoder

  Vi ser till att bakterier, virus och mögel försvinner

  Vi förhindrar luktspridning

  Vi ser till att hygienen kontrolleras dygnet runt 

  Våra metoder är energisnåla, helt giftfria och kräver 
minimalt med underhåll

  Vi löser problemet istället för att maskera det

anlita oss så blir du garanterat  
nöjd med resultatet
Resultatet du kan räkna med är en fräsch fastighet med 
förbättrad luftkvalitet som får alla att trivas. En korrekt utförd 
luktsanering innebär stora vinster för dig, dina boende, 

När det luktar illa i en fastighet skapar det obehag hos boende, gäster och brukare. 
Vissa kan till och med bli illamående, få andningssvårigheter och andra obehagliga 
upplevelser. Det är därför viktigt att du får bort dålig lukt så snabbt som möjligt. 

brukare och gäster. När en fastighet är fri från dåliga  
lukter mår alla bättre och fastigheten upplevs som attraktiv.  
Se därför till att bli av med obehagliga lukter snabbt.  

Varför välja specialrengöringar sverige?
Vi är Sveriges ledandeföretag inom avancerad rengöring för 
fastighetsägare och vi vågar påstå att vi har arbetat längst i 
landet med lukt- och röksanering. Vi är rikstäckande så 
oavsett var du befinner dig i Sverige så kan du få snabb 
professionell hjälp. Bland våra kunder finns både statliga 
verk, fastighetsbolag och företag. Men vi utför naturligtvis 
ännu fler arbeten för mindre kunder så som bostadsrätts-
föreningar och enskilda fastighetsägare. Vill du ha en 
referens i din närhet så kontakta oss direkt.

kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se


