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SANPRO
Professionell sanering
med extra allt
Expert på alla typer av
saneringar

Vi arbetar också med förebyggande
åtgärder i syfte att förhindra skador som
kan drabba miljö, människor, byggnader
- och reducera kostsamma driftstopp i
verksamheter.

Sanpro, ingår i Climat80-Gruppen,
är ett professionellt saneringsföretag
med specialitet att återställa det som
förstörts av oförutsedda händelser
t.ex. brand, vattenskada, allmän
skadegörelse eller vid planerade
förändringar som nybyggnation och
renoveringar.
Sanpro hjälper dig med alla typer av
sanering i bostads-, kontors- och
industrimiljöer från dag ett tills det är
klart. Med lång erfarenhet av planering, bedömning och värdering samt
med löpande kontakter med försäkringsbolag och andra parter kan Sanpro fungera som din projektledare.

Bygg- och industriföretag, offentliga
verksamheter, samt försäkringsbolag
anlitar Sanpros tjänster.
Utöver saneringstjänster har Sanpro
stor erfarenhet av hantering av fuktproblematik samt golv- och betongslipning.

Rikstäckande
Kontor i Malmö med jourtjänst dygnet
runt, årets alla dagar. Uppdrag utförs
över hela Sverige.
Sanpro är både kvalitets- och miljöcertifierade.

Tjänster/produkter
Saneringstjänster

Varje år hanterar vi hundratals brandoch sotskador på uppdrag av alla större
försäkringsbolag och räddar värden för
mångmiljonbelopp.

- ett företag i Climat80-Gruppen

• Asbestsanering
• Avfuktning
• Brandsanering
• Isblästring
• Industrisanering
• Kemikaliesanering

• Klottersanering
• Socialsanering
• Ventilationssanering

Snöröjning
Hantering av fuktmätningar med
riskanalyser.

För klottersanering erbjuder vi flera olika metoder, bland annat
vår patenterade mjukblästermetod som är mycket skonsam
mot både fasaden och miljön.
Vi arbetar även med rengöring av nedsmutsade fasader, förebyggande klotterskydd och färgborttagning inför ommålning.

Effektiv rengöring av industri- och verkstadslokaler, från golv
till tak vid behov, resulterar ofta i både bättre arbetsmiljö och
effektivare verksamhet.
Exempel på vår industriservice är: - högtrycksrengöring vakumsugning - golv- och betongsanering - kemikaliesanering
- förebyggande underhåll och mycket mer.

För mer information – kontakta:

Vilken typ av sanering
behöver du?

Roger Strömberg
Platschef
070-960 92 62
roger.stromberg@sanpro.se

Bredden i vårt utbud av saneringstjänster är en tillgång för våra uppdragsgivare. Expertkunskapen och
erfarenheten kommer våra kunder
och de skadedrabbade tillgodo i
form av rådgivning och rätt kvalitet i
genomförda arbeten.
Förmågan att göra korrekta prioriteringar och använda metoder och
resurser optimalt, är en trygghet för
alla parter.
Sanpros auktoriserade saneringsexperter utför allt från provtagning till
sanering av olika slag och det ställs
stora krav vid t.ex. asbestsanering.

Johan Klingberg
Arbetsledare Sanering
070-960 92 68
johan.klingberg@sanpro.se

Sanpro

Postadress
Box 15071
200 31 Malmö
info@sanpro.se

Malmö
Vevaxelgatan 9
040-689 14 10

- ett företag i Climat80-Gruppen

Vi tar även hand om kemikalier av de

mest skiftande slag. PCB, kvicksilver,
spillolja, lösningsmedel, hormoslyr, lut
och glykol är några exempel.
– Allt material tas om hand på ett
säkert och miljöriktigt sätt.

Omgående experthjälp
Om du upptäckt en vattenskada är
det viktigt att snabbt sätta in avfuktning som bromsar mögel- och bakterieangrepp. Av våra fuktexperter får
du snabb hjälp med rätt åtgärder.
Ett ventilationssystem som är väl
underhållet förbättrar inomhusmiljön
och driftekonomin. Vi arbetar med
alla typer av ventilationskanaler i alla
typer av byggnader; från industri till
skolor och bostäder.

