
Klottersanering
när ditt hus är fritt från klotter trivs dina boende bättre,  
du riskerar mindre skadegörelse och värdet på  
fastigheten blir högre

Varför välja Klotterkonsulten?
Vi är Sveriges ledande företag inom klottersanering och har 
funnits sedan 1999. Vi utför tusentals saneringar varje år, 
många av dessa för mindre fastighetsskötare och bostads
rättsföreningar, men även större och mera kända fastighets
ägare. Det är en omöjlighet att garantera dig att det inte 
kommer att synas ett spår efter klottret när vi har sanerat. 
Däremot kan vi garantera att vår personal gör sitt absolut 
bästa för att du ska bli nöjd. Vi kan även garantera att ingen 
gör det bättre än vi. 

Fördelar med att ta bort klotter: 

 Boende och besökare känner sig tryggare

 Mindre risk för skadegörelse

 Fastigheten blir trivsammare för alla som använder den

 De boende blir nöjdare

 Fastighetens värde höjs

  Det blir billigare än om du blir tvungen att renovera  
en hel vägg

När din fastighet utsätts för klotter finns det risk att fasaden och andra ytor på 
byggnaden förstörs. Klotter innebär även att boende och andra som vistas där 
känner sig otrygga och fastigheten upplevs som mindre inbjudande. Dessutom 
ökar risken för mer skadegörelse när 
din fastighet är full av klotter.  

så håller vi din fastighet fri från klotter
När du anlitar oss för att ta bort klotter använder vi alla 
tekniker som finns på marknaden. Vilken metod vi använder 
beror på hur just ditt hus och dina önskemål ser ut. Du kan 
även få hjälp med att ta bort repor och syraetsningar från 
glaspartier på byggnaden. Polering av ytor i syfte att avlägs 
na klotter kan vi också hjälpa dig med. Om du vill förbättra 
dina chanser att få bort klottret helt, så är det en bra idé om 
du låter oss klotter skydda känsliga ytor. På så vis blir det 
lättare att ta bort klottret och resultatet blir ännu bättre. 

riskanalys för att hitta rätt metod
Varje klottersanering bör starta med en noggrann analys av 
klottret och eventuella risker så att man kan fatta rätt beslut 
om vilken metod som ska användas. Det är inte alla klotter
sanerare som har den kunskapen. Men du kan vara helt 
trygg när du anlitar oss eftersom vi har en gedigen bakgrund 
inom bygg och anläggningsbranschen med specialisering på 
byggnadskonstruktion, byggmaterial, fasader och murverk.

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@klotterkonsulten.se    www.klotterkonsulten.se


