30 ÅR I BRANSCHEN SÅ MYCKET MER ÄN BARA KLOTTERSANERING

OM

vårt företag

Klottrets Fiende No 1 grundades
1986, då med namnet All Remove,
och drivs av andra generationen
i familjen. Vi har mer än 30 års
erfarenhet i branschen vilket har gett
oss en ovärderlig erfarenhet inom vårt
verksamhetsområde. De kunskaper
om olika byggmaterials egenskaper
vi skaffat oss genom åren, borgar
för att du med förtroende kan vända
dig till Klottrets Fiende No 1. Enbart i
Sverige hjälper vi över 2000 kunder
med sanering årligen, varav över
600 har valt att teckna avtal med
oss. Tillsammans med dotterbolaget
Miljötvätt i Malmö är vi ungefär 25
anställda och servar dagligen kund i
hela Skåne och Stockholm.

E t t fa m i l j e f ö r e ta g
som bryr sig

DOUGLAS HEINZ

VD
Klottrets Fiende No 1
Att driva ett familjeföretag är både en stor ära och
utmaning. Det engagemang jag har för företaget
vill jag sprida vidare till både våra medarbetare
och kunder.

Min far startade företaget 1986
och har under årens gång
utvecklat företaget till en
organisation med verksamhet i
både Malmö, Helsingborg och
Stockholm. Med över 30 års
erfarenhet kan vi stoltsera med
att vi är marknadens äldsta
saneringsföretag, med innovation
som ledord sedan start.

Douglas Heinz

VD
Klottrets Fiende No 1

Jag började min anställning på
Klottrets Fiende No 1 1994 som
saneringstekniker. När frågan
kom 2014 om jag kunde tänka
mig bli arbetsledare i Malmö
tvekade jag aldrig. Att kunna
leda och utbilda andra och få
dela med sig av sin kunskap är
förvånansvärt motiverande.

Roger Larsson
Arbetsledare

Varför ska du

VÄ L J A

OSS
30 års erfarenhet

Snabb bokning
Vi har som målsättning att alltid återkoppla till våra kunder inom 24 timmar med en offert eller en bokad tid

Redan 1986 började vår resa och idag
över 30 år senare, är vi ett fullservice
tjänsteföretag

Bred serviceportfölj
Inte mindre än 12 olika tjänster under
samma tak. En one-stop-shop för era
fastighetstjänster

Miljöcertifierade
Miljöcertifierade enligt ISO14001
sedan 1999. Med andra ord tar vi vårt
miljöengagemang på största allvar

Okomplicerat - precis som det bör vara!
Bra tillgänglighet, snabbt på plats och trevlig personal.

Bengt Svensson
Verkstadschef på Infranord AB

I mina kontakter med Klottrets Fiende No 1 har jag alltid
blivit korrekt och professionellt bemött, beställningar har
utförts snabbt och problemfritt!

Jimmy Svensson
Verksamhetsansvarig Kristianstad Kommun

KLOTTERHANTERING
VÅ R A TJ Ä N S T E R

Klottersanering

Klotterskydd

Vi klottersanerar med en metod
som är ISO14001-certifierad. Våra
arbetsmetoder är specialanpassade
för bästa möjliga saneringsresultat
och samtliga kemikalier är biologiskt
nedbrytbara och är tillverkade
för minsta möjliga miljöpåverkan.
Därtill är vi stora förespråkare för
klotterskydd, en förebyggande
behandling som sparar dig tid och
pengar – och inte minst bra för miljön!

Klotterskydd är en förebyggande
behandling som gör att klottret blir
lättare att sanera, minskar slitaget på
underlaget och minskar således även
saneringskostnaden. Klotterskydd
kan appliceras på i stort sett alla
material, omålade såväl som målade.
Vi hjälper dig med vilken typ av
klotterskydd som är lämpligast för
din fasad.

Klotterwipes/Spray

Serviceavtal 36/36

Under våra 30 år i branschen har vi
märkt en ökande efterfråga av en
förenklad klottersaneringsprodukt.
Därför utvecklade vi en produkt
mot klotter och limrester som gör
det möjligt för skolvaktmästare,
fastighetsskötare, bostadsrättsföreningar med flera, att själv utföra
klottersaneringar på framförallt icke
absorberade ytor. Produkten finns
att köpa som våtservetter eller som
sprayflaska (0,5l).

När du tecknar ett serviceavtal med
oss behöver du bara meddela oss
när någon har varit och klottrat på
dina fasader så sköter vi resten.
Med ett serviceavtal vet du i förväg
vad din klottersanering kommer att
kosta och du slipper obehagliga
ekonomiska överraskningar. Innan
avtalet träder i kraft, behandlar vi era
fasader med klotterskydd för att få
ett så optimalt saneringsresultat som
möjligt.

SPECIALSANERING
VÅ R A TJ Ä N S T E R

Underhållsspolning

Oljesanering

Brandsanering

Med våra mobila spolbilar kan vi
snabbt vara på plats för att åtgärda
era avloppsproblem. En förebyggande
underhållsspolning rekommenderas
i alla fastigheter mellan vart 5:e och
vart 10:e år. Genom ett planerat
underhåll av avloppsledningarna kan
man undvika akuta igensättningar

Vi blir frekvent anlitade av såväl
renhållningsbolag vars sopbilar får
slangbrott som fastighetsbolag vars
hyresgästers bilar läcker motorolja.
Med brunnstätningar, absorberingsmedel och oljesaneringsvätska
(mikroemulsion) i våra fordon kan vi
snabbt vara på plats då olyckan är

med översvämning som följd.

framme.

Vi sanerar efter brand, rök
och brandlukt. Vi använder
traditionella metoder som
tvättning, högtryckstvättning
men även kolsyreisblästring.
Framförallt sanering efter garage
och källarbränder. Det är viktigt
att påbörja en sanering så fort
som möjligt efter en brand för att
begränsa skadorna från sot och rök.

Containertvätt
Har du en komprimator eller
container som behöver tvättas
ren? Med hjälp av hetvatten och
högtryckstvätt i kombination med
ett avfettningsmedel tvättar vi dina
containrar eller komprimatorer rena
och fräscha. Tvättningen kan vi utföra
i våra lokaler i Malmö med avsedd
reningsprocess, alternativt i din lokal
såväl som ute hos kund.

Sanering vid
översvämning
Vi besitter en fackmannakunskap
och en maskinpark som lämpar sig
för sanering vid översvämningar.
Ofta drabbar översvämningarna oss
utan någon som helst förvarning.
Källarutrymmen, förråd, garage,
hisschakt och andra snarlika ytor är
de som oftast drabbas värst. Med en
stor personalstyrka kan vi på kort tid
befinna oss på plats för åtgärd.

Klottrets Fiende No 1 erbjuder ett brett utbud
av tjänster som underlättar för mig i min roll
som fastighetsförvaltare. En kontaktperson
oavsett vilken tjänst förenklar mitt arbete

Björn Åberg
Fastighetsförvaltare, Balder

FASTIGHETSVÅRD
VÅ R A TJ Ä N S T E R

Fasadtvätt

Taktvätt

Underhåll av byggnaders yttre
ytor bör vara lika självklart som att
städa inomhus. Dagens tilltagande
luftföroreningar, tillsammans med
alg och mossangrepp, gör stor
åverkan och fördärvar fasaden på
sikt. Att tvätta fasaden förbättrar
utseendet, förhöjer värdet på
fastigheten och förlänger tiden
för underhåll. Vanligtvis tvättas
fasaderna med högtryck och
hetvatten och vi undviker i möjligaste

Taket är den mest utsatta ytan på
ett hus och drabbas förr eller senare
av alger, mögel, smuts, lav och
annan oönskad skadeväxt. Vi tvättar
era tak rena med hetvatten och
högtryckstvätt och genom att jobba
med de bästa och mest miljövänliga
produkterna ger vi ditt hus ett nytt
fräscht utseende. Många gånger är
en impregnering av fasaden en bra
investering efter utförd tvätt.

mån att använda rengöringsmedel.

Högtryckstvätt

Garagestädning

Med våra hetvattentvättar erbjuder vi
i stort sätt tvättning och rengöring av
alla slags ytor och underlag. Exempel
på ytor vi tvättar är träterrasser,
balkonger, staket, innergårdar,
marksten och mycket mera. Med
hjälp av vår s.k. plattvätt rengör vi
snabbt och enkelt alla typer av stenoch markbeläggningar, hur central

Även parkeringsgarage behöver
underhållas och rengöras. Bilar tar
med sig vägsalt och grus och en del
bilar läcker olja och andra kemikalier
– det är många påfrestningar golvet
i ett parkeringsgarage utsätts
för. Med vår moderna sop- och
skurmaskin blir det både rent och
dammfritt. Maskinen är försedd med
vattenspolning för dammbindning
och spolrör som tillåter tvättning av
väggar, tak och rör.

platsen än må vara.

Maskinsopning

Rensning av hängrännor

Blästring

Vare sig det gäller grusupptagning från vinterns
snöröjningsaktiviteter eller
sopning från löv, fimpar och
annat skräp så hjälper vår maskin
till. Vi utför maskinsopning på
vägar, planer, gårdar, parkeringar,
garage m.m samt kontinuerlig
underhållssopning.

Hängrännor bör rensas från löv,
grenar och annan smuts med jämna
mellanrum – annars riskerar de att
täppas till. Hur ofta är väldigt olika
från tak till tak men som regel bör de
rengöras grundligt en gång om året.
Framförallt är det viktigt att in- och
utlopp samt uppsamlingsplatser hålls
rena från igensättande smuts och löv.
Oavsett om du har fått akut stopp i
dina hängrännor eller helt enkelt vill
förebygga eventuella framtida problem,

Blästring är lite som en kontrollerad
sandstorm i miniformat, en
ypperlig metod när man vill få bort
beläggningar från svåråtkomliga
eller skrovliga ytor. Vi erbjuder
blästring med modern utrustning
och vi tillhandahåller följande typer
av blästring:
- Våtblästring
- Sandblästring
- Torrisblästring
- JOS-blästring

är du välkommen att kontakta oss.

Impregnering

Vintertjänster

Målning

Betong och tegel kan i verkligheten
drabbas av skador såsom frost,
saltskador i armeringsjärn m.m.
Gemensamt för dessa skador är att
de utvecklas i närvaro av fukt och
salt som tränger ner i materialet.
Impregneringen är en lättflytande,
färglös vätska baserad på silaner
och bidrar till att reducera
vattenupptagningsförmågan
avsevärt.

Följande vinterrelaterade tjänster
omfattas i vårt tjänsteutbud:
- Manuell skottning med snöskyffel
och snöslunga.
- Manuell saltning och/eller sandning.
- Snöröjning samt saltning med
4-hjuling.
- Säker borttagning av istappar.
- Jourtjänst under helger samt
storhelger.

Många gånger får vi frågan om
vi erbjuder målning. Svaret är
både ja och nej. Vi tar på oss
somliga målningsjobb; såsom
att bättringsmåla efter en
klottersanering där restskuggor
blev kvar, mindre ytor såsom
garageinfarter eller socklar. För
större entreprenader, ommålning av
fasad efter fasadtvätt till exempel,
anlitar vi en samarbetspartner,

Att jobba på Klottrets Fiende No 1 är oerhört
spännande – ingen dag är den andra lik! En
härlig gemenskap, kompetenta kollegor och
fokus på interna och externa utbildningar gör
att trivseln är hög.

Markus Ziegler
Saneringstekniker

SOPKÄRLS & SOPRUMSTVÄTT
VÅ R A TJ Ä N S T E R

Miljötvätt i Malmö
Miljötvätt är vårt helägda dotterbolag som utför
tjänster inriktade på kärltvätt. Sedan företaget
startade 2007 har efterfrågan på kärltvätt
fullkomligt exploderat och idag är det nästan ett
undantag att fastighetsägare inte tvättar sina kärl
och miljöhus regelbundet.

Kärltvätt
Sopkärlen matas upp på bilens
inbyggda diskmaskin och diskas
grundligt med 70 gradigt vatten.
Därefter matas kärlen ut och
kvarvarande smuts bearbetas
manuellt, för att sedan tvättas
inuti bilen en andra gång. Vår
mobila kärltvätt omhändertar
smutsvattnet från kärlet i ett
slutet system.

Miljöhustvätt

Tvätt av sopnedkast

Tvätt av UWS & molok

I samband med kärltvättning väljer
många kunder att passa på att även
tvätta miljöhusen. Miljöhusen tvättar
vi enligt kundens önskemål och
görs i samband med att kärlen ändå
är utdragna. En normal miljöhustvätt
omfattar högtrycksspolning av golv
och väggar. Taken kan även tvättas
och torkas av vid önskemål.

Sopnedkast tvättar vi med ett
roterande spolmunstycke som
viras upp och ner i nedkastet
tills dess att det blivit rent. Vi kan
tvätta era sopnedkast oavsett
antal våningar och höjd – inga

UWS och Moloks blir ett allt
vanligare sophämtningsalternativ.
Tack vare de nedgrävda behållarna
blir det ett mycket estetiskt och
icke-skrymmande alternativ för
de boende. Dock blir behållarna
smutsiga och illaluktande av bland
annat lak- och regnvatten som

jobb är för små eller för stora!

lägger sig under och i behållaren.

AVTAL
V I L K E T AV TA L Ä R BÄST FÖ R D I G ?

KLOTTERSANERING

Kärltvätt

Ett serviceavtal 36/36 innebär i
korthet att vi garanterar att i 36
månader och inom 36 timmar ta
bort klotter från era fasader.
Detta erbjuder vi till en fast
månadsavgift, oberoende av hur
mycket eller ofta det blir klottrat
på de kontrakterade ytorna. Ingen
självrisk, inga utryckningsavgifter
eller andra dolda kostnader.

Genom att underhålla dina sopkärl och miljöhus regelbundet
ökar trivseln för alla boende. Vi
kommer överens om antal
tvättar som önskas per år,
kvitterar ut en nyckel eller tagg,
sedan sköter vi resten. Och du
får rena och fräscha sopkärl.

Snabb åtgärd

Hygien

Vi garanterar att ta bort

Undvik skadedjur, maskar

klotter inom 36 timmar

och dålig lukt

Fast månadsavgift

Från soptunna till

Oavsett hur ofta och hur

badtunna

mycket klotter du har

Rena kärl och soprum =
glada boende

Miljövänligt
Skona miljön och din
fastighet genom att
klotterskyddsbehandla
din fasad
Busenkelt
Ett avtal som förenklar din
vardag, helt enkelt!

Miljöhänsyn
Tvättvatten omhändertas
enligt kommunens riktlinjer

SNÖRÖJNING
Var ute i god tid och se till att ha
ett serviceavtal tecknat innan
vintersäsongen börjar. Tillsammans kommer vi överens om
förutsättningarna för uppdraget.
Sen är det bara att luta sig
tillbaka så tar vi hand om resten.

RENSNING AV
HÄNGRÄNNOR
Vi erbjuder årlig översyn av dina
tak, avvattning och hängrännor.
Vi foto- och videodokumenterar
arbetat och skickar detta tillsammans med en redogörelse från
utförande tekniker till er digitalt.

GARAGESTÄDNING
Väljer du ett kontinuerligt underhåll av garagestädning så kommer vi att kunna erbjuda dig en
ännu attraktivare prisbild. Du får
dessutom samma chaufför som
är bekant med dina önskemål och
avisering till boende och hyresgäster sköter såklart vi i god tid
innan tvättning.

Skotta-säkert certifierade

Minskade kostnader

Minskade kostnader

En kvalitetsstämpel

Med förebyggande

Med förebyggande

inom branschen

underhåll undviker du

underhåll undviker du

kostsamma överraskningar

kostsamma överraskningar

Jour

Liftutbildning

Miljöhänsyn

Vi finns redo,

Samtliga våra tekniker har

Tvättvattnet omhändertas

dygnets alla tider

certifierad liftutbildning.

enligt kommunens riktlinjer

Lokal närvaro

Höghöjdsutbildning

Skräddarsytt

Med maskinpark i Malmö,

Utförande tekniker

Arbetet görs enligt dina

Helsingborg och Stockholm

är utbildad inom

önskemål och med samma

är vi snabbt på plats

höghöjdsarbete

utförande tekniker
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