LUFTKVALITETANALYS & INOMHUSMILJÖ
- Undersöker hur din inomhusmiljö är
och tryggar en sund miljö där människor vistas och bor.

Vi i Sverige spenderar ca 90% av vår tid inomhus. Vi bor i täta hus
och arbetar ofta i miljöer där vi kan utsättas för föroreningar eller andra
saker i luften som kan ge oss besvär. Specialrengöringar Sverige ® kan
hjälpa dig med att göra undersökningar av miljöer där du vill göra
kvalitetskontroller.
Inomhusmiljöundersökningar –
du kan vinna många fördelar!

Oavsett om du vill göra undersökningar i förebyggande
syfte eller om någon upplever besvär så kan vi hjälpa
dig. Våra mättekniker som finns över hela Sverige kan
med hjälp av direktmätande eller långtidsmätande instrument
undersöka olika miljöer. Smidiga mätningar tillsammans med
god byggnadsteknisk kunskap samt stor erfarenhet om
möjliga åtgärder vid eventuella problem, gör att vi kan vara
en bra partner för dig.

Vi anlitas ofta för

Att göra egenkontroll av arbetsmiljö och boendemiljö
Undersökningar vid misstänkta inomhusmiljöbesvär
Undersökningar vid misstänkta husproblem
Vid överlåtelser av fastigheter
För att skapa trivsel och trygghet hos medarbetare
och boende.

Varför välja Specialrengöringar Sverige ®?

När du anlitar oss för att göra luftkvalitetundersökningar
kan du vara trygg med att vi gör vårt yttersta för att hjälpa
dig! Våra mättekniker är duktiga och samarbetar i varje
uppdrag med nationell kompetens inom området. Vi arbetar
både med analys och undersökningar, samt med många av
de åtgärder som kan finnas för att komma tillrätta med ett
miljöproblem.

Sedan 2002 har vi hjälpt fastighetsägare över
hela Sverige med att hålla sina fastigheter
friska, fräscha och hälsosamma. På vår
meritlista finns några av Sveriges mest kända
byggnader.Vi hjälper såväl fastighetsbolag,
butikskedjor, hotell och bostadsföreningar som
privatpersoner. Ofta kopplas vi dessutom in på
väldigt speciella objekt och problemställningar,
testa oss gärna.
Det finns inte två lika uppdrag, ditt fall är unikt och
måste hanteras objektspecifikt! För oss är aldrig
det ena uppdraget det andra likt. Därför måste vi
prata med dig för att undersöka om vi kan vara en
del av lösningen just för dig! Vi vill hjälpa dig att
skapa miljöer där de som lever och verkar mår bra
och känner sig trygga.

