
En rEn industrilokal 
bidrar till ökad EffEktivitEt

Örebro • Karlstad • Nyköping • Jönköping • Tranås • Helsingborg • Kristianstad • Malmö • Ystad



ProfEssionEll industrisanEring

Vi utför professionell industrisanering med största 
möjliga miljöhänsyn, och vår personal har den 
utbildning och kompetens som krävs och tillgång 
till alla de resurser som behövs för en säker och 
korrekt utförd sanering. 

Vårt mål är alltid att sanera med minimal störning 
av pågående verksamhet och vi tar full hänsyn till 
personalen på plats. 

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet, 
bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, förebygger 
brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp.

INDUSTRISANERING 
FRÅN GOLV TILL TAK

förEbyggandE undErhåll

Skadeteknik erbjuder förebyggande underhåll i syfte 
att förhindra skador som kan drabba människor, 
miljö och byggnader - och för att reducera 
kostsamma driftstopp i verksamheten. 

Vi har all den expertkunskap och erfarenhet som 
är nödvändig för att göra en korrekt bedömning, 
vilket skapar en trygghet för kunden oavsett vilken 
typ av verksamhet det gäller.

Jour dygnet runt sedan 1989



ExEmPEl På vad vi sanErar 
Effektiv rengöring av industri- och verkstads-
lokaler från golv till tak kräver en komplett 
saneringspartner.

Skadeteknik sanerar:

• på kabelstegar

• på rördragningar

• alla typer av maskiner och ugnar

• innertak och väggar

• armaturer i tak

• alla typer av golv, som vi även slipar

• brunnar och tankar både in och    
 utvändigt

• måleri och lackboxar

• ytterväggar från smuts och klotter

• efter oljeläckage 

• efter kemikalier av alla de slag

• asbest och PCB

......  och mycket mer!

utrustning & komPEtEns

Vår mångåriga erfarenhet av all sorts 
industrisanering har gett oss expertkunskap   
och hög kompetens. Med följande utrustning  
klarar vi de flesta uppdrag:

- Isblästringsutrustning

- Sandblästringsutrustning

- Högtryckstvätt

Självfallet har vi alternativa metoder,    
alltid med miljön i fokus!

Kostnadsfri åtgärdsanalys
Skadeteknik Sverige AB erbjuder en kostnadsfri åtgärdsanalys. Tillsammans med 
er gör vi en inventering av er verksamhet för att kartlägga vilka åtgärder som 
möjliggöra en ökad effektivitet i företaget och förhindrar kostsamma driftstopp. 
Vi gör en noggrann översyn av anläggningen och dokumenterar vad som behöver 
åtgärdas för att skapa en bra arbetsmiljö och effektivare verksamhet.



VÄLKOMMEN TILL 
DIN KOMPLETTA PARTNER

Vi sanerar allt 
- och lite till
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ÖREBRO
Skadeteknik Sverige AB
Nastagatan 15  
702 27 Örebro  

Tel: 010 470 67 00

KARLSTAD
Skadeteknik Sverige AB
Stömnegatan 1
653 49 Karlstad

Tel: 010 470 67 00 

NYKÖPING
Skadeteknik Sverige AB  
Materialvägen 1  
611 45 Nyköping  

Tel: 010 470 67 00

JÖNKÖPING
Skadeteknik Sverige AB  
Instrumentvägen 9  
553 02 Jönköping  

Tel: 010 470 67 00

TRANÅS
Skadeteknik Sverige AB
Mjölbyvägen 21  
573 43 Tranås

Tel: 010 470 67 00

HELSINGBORG
SANPRO AB 
Vevaxelgatan 9 
212 41 Malmö

Tel: 010 470 67 00

KRISTIANSTAD
SANPRO AB 
Vevaxelgatan 9 
212 41 Malmö

Tel: 010 470 67 00 

MALMÖ
SANPRO AB 
Vevaxelgatan 9 
212 41 Malmö 

Tel: 010 470 67 00

YSTAD
SANPRO AB 
Vevaxelgatan 9 
212 41 Malmö
Tel: 010 470 67 00

• Asbestsanering

• Avfuktning

• Brandsanering

• Industrisanering 

• Isblästring

• Kemikaliesanering 

• Klottersanering

• Marksanering

• PCB-sanering

• Ventilationssanering 


