Før • Efter eksempler

GraffitiVagten.dk

Graffiti

Vi fjerner

GraffitiVagten ApS er et landsdækkende netværk af
servicevogne, med speciale i professionel afrensning af
graffiti og facader.
GraffitiVagten.dk har beskæftiget sig med graffiti siden
midten af 90’erne, bl.a. med kemiproduktion og salg til bl.a.
boligselskaber og kommuner.

Vi tilbyder:
Graffitiafrensning
Alge- og facaderens
Voksbeskyttelse af facader
Serviceabonnement
Tilkaldeservice

I 2004 udvidede vi vores anti-graffitiprogram til også at
omfatte servicedelen. Vi var blandt de første som fokuserede på miljøvenlig afrensningskemi, og de mange års
erfaringsgrundlag gør at vi idag kan tilbyde vores kunder en
bred og komplet ekspertise indenfor graffitibekæmpelse.
GraffitiVagten.dk har specialiseret sig i afrensning af
facader for graffiti, alger, sod, mv. samt voksbehandling af
facader til beskyttelse mod graffitihærværk.
Vores kunder omfatter bl.a. kommuner, boligselskaber,
ejer- og andelsboligforeninger.

GraffitiVagten.dk

GraffitiVagten.dk tilbyder en effektiv og skånsom
afrensning af din facade til en attraktiv pris.

GraffitiVagten.dk
Jylland og Fyn:
Fjordvej 19 . 8930 Randers NØ . Tlf. 40 54 06 00
jylland@graffitivagten.dk

GraffitiVagten.dk

GraffitiVagten.dk

www.dyro.dk

Sjælland:
Bøgeskovvej 7 . 3490 Kvistgård . Tlf. 70 701 701
Salg & administration info@graffitivagten.dk

70701701

Serviceabonnement

Priser

GraffitiVagten.dk tilbyder komplet vedligeholdelse
af jeres facade, til konkurrencedygtige priser.
Med serviceabonnement fra GraffitiVagten.dk
behøver du ikke bekymre dig om graffiti mere.
Vi sørger for altid at holde din facade ren for graffiti!

Grundpriser
Opstartsgebyr Kr. 995,Timepris Kr. 500,Anførte priser er vejledende
eksl. moms, kørsel og materialeforbrug.
Forbehold for ændringer.

GraffitiVagten.dk´s månedlige abonnementspris afhænger af størrelse af jeres facade, samt hvor udsat jeres
facade er. Her vurderer vi bl.a. det geografiske område,
samt typen af overflade på din facade.

Grøn zone
Lidt udsat

Gul zone
Mellem udsat

Rød zone
Meget udsat

Lille

Kr. 295,-

Kr. 495,-

Kr 795,-

Mellem

Kr. 495,-

Kr. 795,-

Kr 995,-

Stor

Kr. 795,-

Kr. 995,-

Efter aftale

Vores serviceabonnement omfatter:
• 1 servicebesøg pr. måned
• Op til 2 timers afrensning inkluderet pr. besøg.
• Forbrug af materialer til denne afrensning.
• Genbehandling af anti-graffiti voksbeskyttelse på det
afrensede område.
• Kørsel og opstart.

GraffitiVagten.dk

Bruges af...
Virksomheder, private, boligforeninger, bygningsfacade og
renoveringsfirmaer, amter og kommuner, transportsektoren.

Producent · Agentur · Servicep

Priseksempel 1

Graffitiangreb på væg og dør
Kr. 3.395,Inkl.: Opstart, 3-4 arb. timer, materialer og kørsel

Priseksempel 2

Graffitiangreb i tunnel

Kr. 2.995,-

Inkl.: Opstart, 3 arb. timer, materialer og kørsel

...alt sammen uden ekstra beregning. Ved evt. større/sværere
angreb som tager længere end 2 time, samt ved evt. ekstratilkald faktureres med kr. 500,- pr. time + materialer.

Serviceabonnement henvender sig til:
• Private ejerboliger eller andelsboligforeninger
• Butikker og detail med udsatte facader
• Kommuner, Vej & Park, og offentlige bygninger

Komplet anti-graffiti program
til effektiv bekæmpelse af
graffitihærværk. Miljøvenlig og
brugsklare produkter til såvel
fjernelse som beskyttelse.

Samson Env

Priseksempler:
Facadens
størrelse:

Miljøvenlige produkter

Priseksempel 3

Graffiti på el-skab

Afrensning
Med vores produktprogram kan vi effektivt bekæmpe alle
former for graffiti... Fra nypåsmurt spraymaling til mere
vanskelige lag af gammel og ophærdet graffiti... fra indendørs
opgaver til alle overfladetyper eks. sugende beton eller glatte
overflader herunder akryl/”plexiglas”.
• Graff-It-Off serien består af en bred vifte af biologisk
nedbrydelige og arbejdsmiljøvenlige produkter.
• Produkter til alle typer overflader, til såvel indendørs
som udendørs brug.
• Kraftig opløsende virkning
overfor graffiti, tusch,
maling, mv.
• Effektive midler som sikrer
en skånsom og hurtig
fjernelse af graffitiangreb.
Beskyttelse
Effektiv forebyggelse og beskyttelse af bygninger og murværk.
• Brugsklar silane/siloxane baseret med vanding emulsion til
imprægnering af alle porøse bygningsmaterialer (puds, let
beton, murværk, mv.)
• Voks-emulsionen danner et vandafvisende diffusionsåbent
beskyttelseslag til forebyggelse af graffiti-angreb.
• Endvidere opnås en mere modstandsdygtig overflade mod
sod, savs, fugtindtrængning,
mv.
• Mindsker forbruget af kemi
og reducerer tid og omkostninger ved en efterfølgende
afrensningsproces.

Kr. 1.595,-

Inkl.: Opstart, 1 arb. time, materialer og kørsel

GraffitiVagten.dk

GraffitiVagten.dk

