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Beskyttelse og Abonnementer 
(Spørgsmål og fakta) 

 

Beskyttelse og abonnementer hører naturligt sammen. Det er ikke billigt at beskytte en ejendom. 

Det er derfor meget naturligt at lade en beskyttelse blive efterfulgt af et sikkert abonnement. 

 

Der er mange fordele ved at beskytte en 

ejendom. 

Det beskytter og bevarer facaden mod nye graffitiangreb, 

og angreb af UV-Stråling, forurening og andet snavs. 

Vi benytter Poly-saccharider – Populært kaldet 

”Sukkervand” - til at beskytte facaden. Det lægger en 

usynlig hinde på facaden. 

Med en beskyttelse kan facaden blot skylles ren. Den skal 

ikke udsættes for hverken højtryk eller kemikalier. 

Beskyttelsen giver også adgang til at tegne et abonnement.  

Vi beskytter i op til 3 meters højde. 98% af alle graffitiangreb rammer under denne højde. 

Beskyttelse holder i op til 5 år, hvorefter den skal fornys. 
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Abonnement: 

Når ejendommen er beskyttet, kan man lave en abonnements-ordning. 

Det er en graffitiforsikring, hvor man betaler et fast månedligt beløb. Bagefter fjerner vi graffitien 

gratis. 

Alle vore Kunder har det populære abonnement med Tilkald. 
 

Med Tilkald melder I selv ind, når I ser, at der er graffiti. 
 

Alle beboere i ejendommen kan frit melde ind. 
 

Der findes også abonnementer, hvor vi selv kører forbi og 

tjekker for graffiti. 
 

Disse Abonnementer koster typisk det dobbelte af et 

abonnement med Tilkald. 

 

Alle vore abonnementer betales bagud, så I altid får den service og sikkerhed, som I har krav på. 

 

Vi har kun 5 stjernede anmeldelser på Trustpilot: 

Vi vil kun have tilfredse kunder…….. 

 

Der er ingen binding på vores abonnementer. Er I ikke tilfredse med os, så opsiger I blot aftalen. 

Vores abonnement ophører øjeblikkeligt, og I får ingen efterfølgende fakturaer. 

 

 

Vi har aldrig haft en kunde, der har opsagt sit abonnement. 

 

Vi har abonnementsordninger for alle. Vi har for flere store Kommuner og erhvervsvirksomheder. 

Vi har også en ordning med en private ejendom med 4 lejemål. 

 

Har du spørgsmål om beskyttelse eller om en abonnementsordning til din ejendom, så ring gerne. 
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