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ALT SAMLET UNDER ÉT TAG
Vi har mange specialer samlet i et hus og udfører alt inden for
traditionelle håndværksfag samt skadeservice og miljøsanering

www.bygogskade.dk
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EFFEKTIV BYGGE- & SKADESERVICE

Det skal være nemt
at være kunde hos os
Effektiv Bygge- og Skadeservice er en traditionel
håndværksvirksomhed, der udfører professionel
skadeservice og kvalitetsbyggeri. Vores primære
forretningsområder er tømrer, snedker, murer, maler,
tagdækker og skadeservice. Desuden tilbyder vi
skræddersyet telefonvagt ordninger, efter princippet
“et ring, en butik”.
Virksomheden beskæftiger i dag mellem 40 og 50
medarbejdere og omsætter over 30 millioner. Vi
arbejder for både offentlige- og private virksomheder
sålvel som for privatpersoner. Vi har i dag mange
faste samarbejdsaftaler med kommuner, forsikringsselskaber og private virksomheder, ligesom vi fungerer som fast samarbejdspartner for en stadigt
voksende skare af privatpersoner.

Hos os har du kun én kontakt. Vores erfarne temas
tæller både dygtige håndværkere og kompetente
skadeserviceteknikere, som alle yder høj kvalitet til
konkurrencedygtige priser og stor kundetilfredshed.

Det skal være nemt at være kunde hos os, og derfor
prioriterer vi, at du, som kunde, kun har én kontakt i
processen. Medarbejderne er alle håndplukkede, så
de spænder bredt fra tømrere, snedkere og murere
til tagdækkere og malere – alle arbejder passioneret
for at yde et stykke kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser og med stor kundetilfredshed til følge.
En åben og ærlig dialig er en selvfølge for os. I hver
enkelt sag udarbejder vi sammen med kun.den et
forløb, der matcher kundens behov. Det, som vi aftaler,
holder vi.
Virksomheden er bygget op omkring et fasttømret
værdisæt, der søger det gode samarbejde i alt, hvad vi
foretager os. Uanset opgaven – om det er hoved- eller
delentrepris – er vi løsningsorienterede og sikrer dig
altid et smidigt og ubesværet forløb.

Faguddannede og håndplukkede medarbejdere
Vores medarbejdere er dedikerede håndværkere, der i
det daglige arbejder i selvstyrende teams. Her har den
enkelte byggeleder direkte kontakt til kunden omkring
udforming, styring og planlægning af et projekt mv.

Håndværkerekspertise

Skadeservice

Vi er en alsidig håndværkervirksomhed, der udfører en
lang række forskellige opgaver inden for stort set alle
håndværksmæssige områder – herunder:

Vores skadeservice arbejder med alle former for pludseligt opståede skader samt håndtering af gifti.ge
materialer – herunder:

• Ombygning
• Nybyggeri
• Tagdækning og -renovering
• Murerarbejde
• Indretning
• Udskiftning/montage af døre og vinduer
• Gulve
• Badeværelser
• Køkkener
• Fugtisolering

• Vagtcentral
• Bortpumpning af vand efter skybrud
og sprængte vandrør
• Oliespild fra maskiner
• Sodskader efter brand
• Specialrengøring
• Afdækning efter indbrud, brand og stormskader
• Skimmelsanering
• Miljøsanering af PCB, asbest og bly
• Affugtning
• Industrirengøring
• Højderengøring
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Specialister inden for en række
traditionelle håndværksfag
– alt samlet under ét tag
Vi udfører opgaver inden for fag-, hoved- og totalentreprise. Vores tætte samarbejde med vores
leverandører betyder, at vi kan løse enhver form for
opgave – også dem, som ikke ligger inden for vores
eget kompetenceområde. Vi stiller store krav til vores
samarbejdspartnere og forventer, at de på lige fod
med os selv kun leverer den bedste kvalitet – både
når det gælder materialer og mandskab. Vi lever op til
vores ansvar, og i sidste ende er det vores ansvar, at
du er en tilfreds og glad kunde.
Specialister i træ
Vores team af tømrere og snedkere er alle træspecialister af hjerte og bearbejder materialet med stor
knowhow og passion, så du altid får de helt rigtige
løsninger. Blandt opgaverne tæller både store erhvervsbygninger og private boliger, og vi har gennem
årene arbejdet med alle former for nybyggeri og
renoveringer – fra de store og komplicerede til de små
og enkle. Vi har desuden eget maskinsnedkeri, hvor vi
kan fremstille mindre emner.

Erfarne murere
Murerne hos Effektiv Bygge- & Skadeservice mestrer
alle former for traditionelt murerarbejde – og gør det
med stolthed og et ulasteligt helhedsindtryk. Ud over
det traditionelle murerarbejde har vores team flere
specialkompetencer, bl.a. fugtteknisk isolering og
standsning af opstigende grundfugt.
Maling – den sidste finish
Fra vores egen malerafdeling håndterer vi store og
små maleropgaver – det giver en stor fleksibilitet og
den sidste finish ude hos dig, når vi afslutter en byg.
ge- eller skadesag. På den måde sikrer vi, at du også
her får den høje håndværksmæssige kvalitet og
be.handling, som er afgørende for os.
Moderne tagdækkere
Vores dygtige tagdækkere har sat overliggeren højt
og arbejder grundigt og omhyggeligt, så det solide
materiale både pryder på klimaskærmen og holder i
mange år.

Vi stiller store krav til vores samarbejdspartner og forventer
at de på lige fod med os selv kun leverer den bedste kvalitet
både når det gælder materialer og mandskab.
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Skadeservice døgnet rundt
Inden for skadeservice har vi mange års erfaring
med effektivt at stoppe en akut opstået skade, og vi
hjælper dig videre i junglen af forsikringsspørgsmål.

Vi rykker ud 24/7 til alle former for skader:
Brand-, vand-, fugt-, storm- og skimmelskader.
Første prioritet er at stoppe skaden effektivt samt at sikre
en korrekt håndtering, så skaden bliver optimalt begrænset.

Et telefonnummer og hjælpen er på vej
Effektiv Bygge og Skadeservice døgnvagt modtager
opkald 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, ved alle
typer akutte skader, så som hærværk, indbrud, vandskader, brandskader eller andre akutte skader hvor der
er brug for vores assistance.
Vi arbejder altid med udgangspunkt fra den for udfyldte forholdsordre, som beskriver dels en kontaktperson
som vores personale ved tvivl kan henvende sig til eller
ved større skader kan orientere. Ligeledes indeholder
forholdsordren jeres udvalgte håndværkers kontaktinformationer, således Effektiv Bygge- og Skadeservice
kan rekvirere disse på alle tider af døgnet.
Ved skadessituationer, hvor der er behov for en akut
indsats, sørger vi for korrekt og hurtig udrykning og
kan på kort tid stille kompetent mandskab til rådighed
på skadestedet, der begrænser skadens udvikling og
omfang.
Alle vores vagtbiler er udstyret med maskiner, værktøj
og materialer til at håndtere ovenstående skader på
alle tider af døgnet.
Effektiv Bygge og Skadeservice’s vagtcentral bemandes af et fast og yders kompetent team, med erfaring
med håndtering af indkommende forsikringsskader,
boligskader, erhvervsskader m.m.
Vagtcentralens vigtigste opgave er at betjene opkald
angående skader og akutte behov, hvorfor empati og
positiv spørgeteknik er grundlæggende egenskaber
for vores medarbejdere. Vi lægger stor vægt på at
give potentielle nye, som eksisterende kunder bedt
mulig service.

Vores kendskab til forsikring, policer og kundens
forholdsordre er en stor fordel ved håndtering af
opkald, uagtet om det omhandler en skade, kræver
en visitering.
Deres adgang til vores IT-Platform
Et samarbejde med os skal være nemt, trygt og tidsbesparende for jer. Derfor benytter vi online platform
til registrering og rapportering som i som kunde har
sagsadgang ind i. Der vil på alle skader Effektiv Byggeog Skadeservice køre på bliver oprettet en assistancerapport som vil blive sendt direkte til jer på førstkommende hverdag, således i altid er velinformeret,
skulle et opkald resultere i en rekvirering af en af jeres
fortrukkende håndværkere vil i ligeledes modtage
en oplysningsmail, således i kan sende rekvisitionsnummer direkte til dem.
Effektiv Bygge og Skadeservice’s vigtigste aktiv er
vores medarbejdere, ligesom det skal være nemt at
være kunde i vores butik, skal det også være rart at
være medarbejder hos Effektiv Bygge og Skadeservice, da glade medarbejdere giver glade kunder.
Vi sigter efter at have branchens dygtigste, samt
bedst opdaterede medarbejdere, gennem løbende
uddannelse.
Vi glæder os også til at servicere jer
Vi rykker ud 24/7 til alle former for skader:
Brand-, vand-, fugt-, storm- og skimmelskader.
Første prioritet er at stoppe skaden effektivt samt at
sikre en korrekt håndtering, så skaden bliver optimalt
begrænset.
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Specialister inden for
en række skadestyper
Stormskader - Indbrud
Stormkatastrofer kan indtræffe, når vi allermindst venter det. Hvis uheldet er ude, kontakter du blot Effektiv
Bygge- og Skadeservice på døgntelefon 70 273 273.
Vi har vagtbiler stående klar i Nakskov og Vallensbæk
og rykker ud inden for 1 time både på Lolland-Falster
og på Sjælland og foretager en midlertidig afdækning
og sørger for sikring af din ejendom og dit løsøre.
Det er vigtigt at sikre bygningen effektivt mod yderligere skader forårsaget af vejrliget, og ved indbrud
sørger vi desuden via afdækning med krydsfiner eller
klare Rias plader for, at der ikke er andre, der får samme
gode idé og ønsker at aflægge dig et uønsket besøg.
Brand- og sodskader
I forbindelse med brand- eller vandskader er det ofte
vigtigt, at der ydes akut skadebegrænsning. Der skal
ryddes op og gøres rent, og brændte møbler, gulve og
andet indbo kan sjældent reddes og skal derfor bortskaffes. Skadecentret hos Effektiv Bygge- & Skadeservice håndterer alle former for løsøre, og vi vurderer
hver enkelt del og kasserer kun det, der ikke kan reddes.
Vand- og sodskader er også almindelige efter brand,
hvor en del effekter dog kan reddes ved professionel
rengøring og afvaskning.

Vi håndterer rengøring, afvaskning, lugtsanering og
udtørring af møbler og andet løsøre, der har været
udsat for brand og eller vand. Vi har ligeledes egen
flyttebil til flytning af indbo og løsøre. Når løsøre er
sorteret og rengjort, nedpakkes det og kan efterfølgende opmagasineres på vores eget lager, indtil det på
et senere tidspunkt kan flyttes tilbage til dig.


Vandskader
Er uheldet ude, og du er så uheldig at få vand i kælderen eller i din bolig via skybrud, sprængte vandrør
eller ødelagte/utætte kloakrør, er det vigtigt, at du
hurtigt får udbedret skaden. Hos Effektiv Bygge- og
Skadeservice er vi eksperter i at yde skadeservice. Når
du ringer til os, vil vi ud fra din forklaring hurtigt danne
os et overblik over situationen. Vi rykker derefter lynhurtigt ud og sørger for at fjerne vand og igangsætte
en affugtning af kælderen eller boligen.
Vi vurderer skadens årsag og omfang og rådgiver dig
om, hvorledes skaden kan udbedres, samt hvordan du
bedst kan sikre dig mod en gentagelse. Som din lokale
samarbejdspartner inden for skadeservice har vi mulighed for at håndtere hele skadesforløbet og hjælper
dig også gerne videre i junglen af forsikringsspørgsmål.
Vi kan tilbyde at hjælpe dig med oprydning og
rengøring og desinficering efter en skade og giver ved
behov også gerne efterfølgende et tilbud på reparation
og genopbygning af ødelagte dele af din bolig.


Når skaden er værst, er vi tættere på end du tror ring: 70 273 273.
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Specialister inden for en række
skadestyper
Fugtmåling – Affugtning - Fugtsanering
Der kan naturligvis være mange årsager til, at der forekommer fugt i parcelhuse, lejligheder, kontorer, fabrikker, lagerhaller mv. Det kan skyldes utætte tage, for
højt grundvand, oversvømmelser, fygesne og mange
andre ting. Med hensyn til fugt i din privatbolig skal du
være opmærksom på, at fugt kan danne grundlag for
skimmel i boligen. Derfor skal fugtproblemer generelt
tages alvorligt, så du undgår et sundhedsskadeligt
indeklima.
I Effektiv Bygge- og Skadeservice har vi specialuddannede skadeservice- og fugtteknikere, som
foretager en fugtmåling og på baggrund af resultaterne hjælper dig med at afhjælpe problemet og
rådgiver dig om, hvilke tiltag der er hensigtsmæssige
for at forebygge fremtidige fugtproblemer og deraf
følgende angreb af skimmelsvamp.

Vi ved hvordan!

Lugtsanering - Desinficering
I forbindelse med en brand kan lugtskader fra sod forringe værdien af den brandramte bygning. Vi tilbyder
en effektiv lugtsanering og fjerner alle former for dårlig
lugt, hvilket også kan være et problem i forbindelse med
eksempelvis forrådnelse, kloakskader eller skimmel.
I forbindelse med vandindtrængning med kloakvand
er der efterfølgende behov for en grundig desinficering med henblik på et eliminere sundhedsskadelige
bakterier.
Asbest-, PCB- og blysanering
Mange ældre boliger indeholder asbest, PCB eller
blyholdige stoffer. Hos Effektiv Bygge- & Skadeservice
har vi stor erfaring med miljøsanering og renovering af disse farlige stoffer og materialer. Vi følger en
fast fremgangsmåde med udtagning af prøver fra
bygningsdele, fuger og maling, hvor der måtte være
mistanke om forekomster. Herefter saneres og renses
de berørte områder.

Vi hjælper gerne med anmeldelse til relevante myndigheder samt med bortskaffelse af det giftige affald til
godkendte modtagepladser. Efter endt miljøsanering
leverer vi naturligvis altid fuld dokumentation for saneringsforløbet.
Skimmelsanering
Er der vækst af skimmelsvampe i en bygning, risikerer
de personer, som opholder sig i denne, at pådrage sig
helbredsproblemer. Hos Effektiv Bygge- & Skadeservice er vi eksperter i sikker og effektiv skimmelsanering. Vi benytter os primært af tørdamp med Micro
Clean metoden, der er den mest grønne og miljørigtige
skimmelsaneringsmetode. Kemikalier kan dog benyttes,
hvor tørdamp af praktiske årsager ikke er en løsningsmulighed.
Ventilations- og skaktrens
Kontakt os, hvis du har behov for ventilations- og
skaktrens – vi kan assistere både i private beboelsesejendomme og i erhvervsejendomme med mere komplicerede anlæg – og naturligvis med fuld dokumentation.
Andre ydelser
Ud over de allerede nævnte ydelser kan vi i Effektiv
Bygge- og Skadeservice tilbyde en lang række andre specialydelser. Det gælder blandt andet industrirengøring, lavablæsning, algeafrensning og højtryksrensning. Vores team af dedikerede og kompetente
medarbejdere udfører alle former for professionel
skadeservice og er desuden din lokale samarbejdspartner, når det gælder kvalitetsbyggeri og bygningsvedligeholdelse – både til private og erhvervsdrivende.
Alarmberedskab og døgnvagt
Via vores døgnbetjente vagttelefon 70 273 273
rykker vi straks ud døgnet rundt, når skaden er sket,
og vores højtkvalificerede medarbejdere stopper og
begrænser effektivt den akut opståede skade.
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www.bygogskade.dk
Administration
Løjtoftevej 27, 4900 Nakskov
+45 70 273 273 | info@bygogskade.dk

Maskinsnedkeri
Linkøpingvej 29, 4900 Naksov
+45 70 273 273 | info@bygogskade.dk

Afdeling-Sjælland
Egeskovvej 9, 2665 Vallensbæk
+45 70 273 273 | info@bygogskade.dk

