
 
 
 
 
 
Ang. graffiti- & facaderens 
 
 
Vi vil gerne tilbyde Dem at stå for al afrensning på alle typer overflader. 
 
LIDT OM OS 
Vi startede i Århus med facaderens for 8 år siden, og har de sidste par år ændret 
forretningsstrukturen ved at udvide til to hovedafdelinger. En i Århus som varetager hele Jylland og 
en afdeling på Fyn i Middelfart som har ansvaret for hele Fyn & Sjælland. Desuden har vi et meget 
stærkt netværk inden for samme branche af professionelle entreprenører som vi har et solidt 
partnerskab med. 
  
Den store interesse for at rense facader bedst muligt, og med løbende seminarer arrangeret af 
vores kemi-grossister, gør at vi altid har den størst mulige viden inden for vores område. 
 
GRAFFITIABONNEMENT 
Graffitirens udført på malede overflader, kan efterlade en smule misfarvning. Det meste forsvinder 
igen når overfladen er tør, men hvis overfladen ofte er udsat for graffiti, servicerer vi, som en af de 
eneste på markedet, med at give områderne frisk maling efter afrensning. Vi skal blot have 
farvekoderne, så klarer vi resten. 
 
Vi bruger så vidt muligt ikke graffitiværn til graffitirens. Det er en dyre løsning og samtidig giver det 
bygningerne en misfarvning, som mange er utilfredse med. I stedet bruger vi produkter, som er så 
gode, at graffitiværn som oftest ikke er nødvendige. Producenten af vores produkter har mere en 
20 års erfaring og holder os jævnligt ajour med udviklingen. Hvis endelig der skal anvendes 
graffitiværn, benytter vi i dag et permanent produkt som kan påføres på alle typer overflader 
 
På tiden servicere vi 111 ejendomme med graffitiabonnement i og omkring Århus. 
 
FACADERENS 
Vi udfører alle typer facaderens. Lige fra almindelig beton og søstensbeton til de lidt mere 
specielle, såsom stålfacader og kemisk afrensning af murstens facader, både fjernelse af trafikfilm og 
maling. 

 

 
Algebekæmpelse 

 
Rens af alm. beton 

 
Rens af søstensbeton 

 
Rens af mursten 
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