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GRAFFITIRENS
Har du en bygning/ejendom, der er 
blevet udsat for graffitihærværk? Så 
bør du hurtigst muligt sørge for at få 
det fjernet. Når en bygning/ejendom 
først er blevet angrebet, tiltrækker den 
flere hærværksfolk. En anden årsag 
til at man skal handle hurtigt er, at jo 
længere tid der går, før graffitien bliver 
fjernet, jo større er chancen for, at 
skygger efter afrensning stadig kan ses.
Visse farver er værre en andre at fjerne. 

Recover Nordic har mobile 
højtryksvaskere og erfarne folk, der 
kan tilkaldes med ned til et par timers 
varsel, døgnet rundt i 365 dage om 
året.

35 ÅRS ERFARING OG MILJØRIGTIG 
GRAFFITIFJERNELSE
Graffitiafrensning handler ikke 
kun om at tænde for den største 
højtryksvasker man kan skaffe, og så 
blot spule med mere end 1000 bar. 
Det handler i høj grad om respekt 
for facaden og bygningen og derved 
vurdere fra gang til gang, hvilken 
kemi og afrensningsmetode der giver 
det bedste resultat, samtidig med 
at facaden renses så skånsomt som 
muligt.

Recover Nordic benytter egne erfarne 
folk til graffitiafrensning. Vores folk er 
uddannet i både optimalt kemivalg, 
rette rensemetode, hvordan miljøet 
skånes bedst muligt, samt rette 
værnemidler, således at både bygning, 
sanitør og miljø udsættes for mindst 
mulig belastning. 



ABONNEMENT PÅ  
LØBENDE AFRENSNING
Vi oplever at mange kunder, har store 
graffitiproblemer løbende. Graffiti 
vender desværre tilbage, selvom det 
hurtigt bliver fjernet. 

Vi tilbyder derfor 
abonnementsordninger, hvor vi efter 
aftalte intervaller kommer forbi og 
tjekker bygningen og facaderne for 
graffiti og renser det. 

Graffiti er med til at skabe utryghed, 
tiltrækker kriminalitet og ødelægger 
jeres værdier, hvis det ikke holdes væk 
løbende. 

Ring til os, så overvåger vi jeres 
bygning løbende og fjerner det graffiti 
der skulle komme.

Vi kører på såvel planlagte, som akutte afrensningsopgaver. 
Det kan være afgørende, at graffiti fjernes inden for 24 timer 
på bygninger og facader. En pæn afrenset facade er en del af 

virksomhedens ansigt udadtil.

RING +45 70 100 888 hvis du døjer med graffiti 
problemer, så er vi klar døgnet rundt.

ANTIGRAFFITI BEHANDLING
I forbindelse med afrensning anbefaler 
vi altid en antigraffitibehandling 
efterfølgende. Således bliver 
afrensning endnu nemmere næste 
gang, og der skal bruges mindre 
højtryk. Jo højere tryk og jo skarpere 
kemi der benyttes, jo mere slides 
facadeelementerne.



Hurtigt tilbage til hverdagen

recovernordic.dk     -     graffiti@recovernordic.dk     -     Tlf.: +45 70 100 888

Døgnvagt +45 70 100 888

Region Vest

Frederikshavn Yard
frederikshavn@recovernordic.dk

Randers
randers@recovernordic.dk

Aarhus
aarhus@recovernordic.dk

Aalborg
aalborg@recovernordic.dk

Aulum
aulum@recovernordic.dk

Mors
mors@recovernordic.dk

Vejle
vejle@recovernordic.dk

Esbjerg
esbjerg@recovernordic.dk

Haderslev
haderslev@recovernordic.dk

Region Øst

Hvidovre
hvidovre@recovernordic.dk

Hillerød
hilleroed@recovernordic.dk

Holbæk
holbaek@recovernordic.dk

Vordingborg
vordingborg@recovernordic.dk

Maribo
vordingborg@recovernordic.dk

Odense
odense@recovernordic.dk

Rønne / Bornholm
bornholm@recovernordic.dk

Landsdækkende skade- og industriservice


