
OSUSZANIE BUDYNKÓW

LEPSZE PERSPEKTYWY

SKUTECZNE OSUSZANIE

Niekorzystna jest sytuacja, w której dochodzi do 

zawilgocenia ścian i stropów w budynkach. Jednak nie 

powinien być to powód do tracenia nerwów.

Ważne jest by oszczędzić sobie dalszych nieprzyjemno-

ści, które mogą wynikać z pospiesznego i nieprofesjo-

nalnego osuszania. 

Najlepiej od razu postawić na BELFOR – a tym samym 

na wypróbowany  i skuteczny system. BELFOR usuwa 

szkody zalaniowe w mieszkaniach, biurach oraz obiek-

tach przemysłowych.

Szybko, profesjonalnie i z trwałym skutkiem.

Know-how lidera rynku

NA TROPIE PRZYCZYN

Pierwszy środek zaradczy na miejscu zdarzenia: Analiza 

stanu szkody i przegląd warunków technicznych. Kto 

przeprowadził już likwidacje wielu szkód zadaniowych, 

wie jak należy działać. Dlatego nasi eksperci potrafią 

szybko i dokładnie określić, jak należy postępować w 

przypadku danej szkody. Technik pomiarowy BELFOR 

analizuje szkodę polegającą na zalaniu czy zawilgoce-

niu. Przy tym przeprowadza m.in. również rozeznanie w 

przebiegu przewodów, instalacji drenażowej i kanaliza-

cyjnej. Obracająca się wskazówka wodomierza, gdy 

wszyscy inni użytkownicy zostaną odcięci, dostarcza 

wskazówkę odnośnie istniejącej nieszczelności.  
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WSZYSTKO ZOSTAJE OCALONE

Zniszczone płytki – czy to konieczne? Nie z BELFOR.

Gdy wykrywamy nieszczelność pod płytkami, zdejmu-

jemy je bezinwazyjnie i w ten sam sposób ponownie 

układamy. Oszczędzacie Państwo czas i koszty usług 

rzemieślniczych. 

UTRZYMANIE OSUSZANIA I ZACHOWANIE SPOKOJU 

Urządzenia osuszające, plątanina kabli, hałas – to 

może znacznie zakłócać funkcjonowanie użytkowników 

mieszkań i biur podczas trwania prac restytucyjnych. 

Jednak można inaczej. BELFOR stosuje urządzenia 

osuszające, które wymagają niewielkiej przestrzeni i  są 

nadzwyczaj ciche. Układamy kable w sposób kompak-

towy i staranny z pełną precyzją. Nie zakłócając spokoju 

i pracy . Mieszkania pozostają dostępne dla użytkow-

ników, jak również w biurach praca może przebiegać 

sprawnie i bez większych zakłóceń.

BELFOR WYKONUJE CAŁĄ PRACĘ:

My przejmujemy całkowitą odpowiedzialność. Nasz pra-

ca zakończona jest dopiero wtedy, gdy pomieszczenia w 

mieszkaniach i zakładach zostaną skutecznie osuszo-

ne oraz powrócą do stanu sprzed szkody.

PAŃSTWA PARTNER WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OSUSZANIA 

OSUSZANIE NA MIARĘ

„Samo osuszenie nie zapewnia 
sukcesu. Należy ustalić 
przyczynę szkody i miejsce 
wycieku, aby móc wykonać 
skuteczne osuszanie.“
    

Nasze działania

• BEZPŁATNE OGLĘDZINY miejsca szkody i 

wszystkich pomieszczeń technicznych

• Analiza widocznych uszkodzeń

• Analiza i ocena obrazu szkody

• Opracowanie procedury w celu bezinwazyjnej 

lokalizacji wycieku

• Przeprowadzenie działań lokalizujących wyciek

• Usunięcie przyczyny wycieku

• Przeprowadzenie działań restytucyjnych

• Przeprowadzenie prac osuszających
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