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Bästa tiden att sanera klotter är nu!
 

Hej! 

Torbjörn här.

Vi är inne i hösten och snart är vintern här. Visste du att klottersanering
blir betydligt besvärligare (= dyrare för dig) när det är för kallt ute?

Förmodligen inte och därför vill jag uppmana dig att bli av med eventuellt
klotter nu innan den verkliga kylan sätter in.

Ring oss på 020-364040 eller hitta ditt närmsta kontor via länken här

Om du vill bli av med klotter snabbare, enklare och billigare än vad du får
idag så har jag goda nyheter till dig. Idag bjuder vi på 5 enkla tips som
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hjälper dig hålla klottrarna borta. Men det är inte allt.

Jag vill även passa på att bjuda dig på en kostnadsfri konsultation om
hur du förebygger och blir av med klotter så snabbt som möjligt. Så vänta
inte med att ta tag i klotterproblematiken. Ring oss för en kostnadsfri
konsultation på en gång.
 

5 tips för att få färre problem med klotter
Plus ett bonustips och en varning!
 

1. Snabb sanering minskar klottrarens motivation att klottra på din
fastighet igen.

2. Öka risken för upptäckt, till exempel genom belysning.

3. Undvik om möjligt släta ytor som är "klottervänliga". Ibland kan spalje
vara en bra lösning.

4. Plantera taggiga buskar längs utsatta ytor. Det är ett mycket bra skydd
mot klottrare.

5. Få ett bra klotterskydd anpassat till underlaget applicerat på utsatta
ytor, du förekommer klottraren på så sätt.

Bonustips: Ta emot ett gratis besök av en av våra
klottersaneringsexperter nära dig för fler personligt utformade nyttiga
tips och råd. Vi gör det coronasäkert!

Varningen: Använd professionella klottersanerare - allt för många blir
olyckliga och får förstörda underlag helt i onödan på grund
av inkompetens hos saneringsteknikerna.

Om du har problem med klotter så ring vår trevliga kundtjänst
nu och beställ sanering eller att boka ett personligt möte. 

Ring kundtjänst direkt! Du når oss på 020-364040.

Glada hälsningar

Torbjörn
Klotterkonsulten AKS 
 



 
 

Läs mer om våra klottersaneringstjänster

Klottersanering
Klotterskydd

Klotterförsäkring
Borttagning av repklotter

Följ oss  
 

Klotterkonsulten Anti Klotter System | Vinstavägen 21, 163 54 Spånga, Sweden
 

020-364040  |  info@klotterkonsulten.se

Om du inte önskar få nyhetsbrev i framtiden och vill avregistrera dig, klicka här.

Powered by EditNews

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716906&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716907&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716908&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716909&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716910&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716910&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716911&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0
mailto:info@essingekonferens.se
https://pub.editnews.com/Unsubscribe/0/468535/C4D3AF801F73
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=468535&userid=0&linkid=35716912&readid=8A504BDC7323&test=&umailid=0

