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Låt Ren M

Vi är Experter.

Låt oss göra jobbet!
Förutom att vara auktoriserad Grön-Fri entreprenör
utför vi även en rad tjänster för ditt hem:

Fönsterputs
Byggstäd
Flyttstäd
Golvvård
Taksteg & förankringsöglor på tak
Vi är utbildade i fallskydd och
arbete med förankring på tak

Kampanj!
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FALKENBERG

FALKENBERG

Vi tar bort alger
och lav på ditt hus!
Påväxt av exempelvis alger och lav blir allt vanligare
på våra tak och fasader. Problemet är inte bara att
den misspryder och kan förstöra hela intrycket av
fastigheten. Påväxten binder dessutom fukt, som i
värsta fall kan leda till att takpannor och tegelfasader
vittrar sönder eller att träfasaden får rötangrepp.
När väl påväxten har etablerats växer den i en allt
ökande takt. Men det finns en lösning – Grön Fri. Som
auktoriserad entreprenör hjälper Ren Miljö dig att få ett
rent tak och fin fasad. Grön Fri är biologiskt nedbrytbart
och påverkar inte byggmaterialet negativt.

Vi lämnar offert utan kostnad!

Underhållstvätt och målartvätt
En husfasad utsätts för stora påfrestningar från sol,
vind och nederbörd år efter år. Med underhållstvätt
förlänger man livslängden på fasaden samt får en ren
och fin yta.
Vi underhållstvättar fasader av trä, puts, tegel eller
plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor,
staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, markiser
m.m. Vi använder milt pH-neutralt rengöringsmedel
som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av
mögel etc. Vi använder inte högtryckstvätt.

Se fler referensbilder på www.renmiljo.com

