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Vandskade

Brandskade

Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte
containere, skimmel bekæmpelsesudstyr, 300 m2 lager og meget
mere.
Vores ansatte har stor erfaring inden for vandskader.
Vores mål er at skadelidte husker os som et professionelt skadeservice firma som med god samvittighed har løst opgaven og at de
skadelidte er tilfredse når vi er kørt.

Boskov Skadeservice har i tidens løb håndteret rigtig mange brandskader.
Vi har stor erfaring og ekspertise i rengøring og sanering af brandskadede bygninger. Vi håndterer også skader efter skorstensbrande.
Vi sætter altid skadelidte ind i hvordan et skades forløb kan se ud
når man har en brandskade.
Vi tager altid kontakt til politiet og hører om brandstedet er frigivet
før vi går i gang .

Hos Boskov Skadeservice udfører vi løbende målinger når vi affugter bygninger.
Vi infomerer altid forsikringsselskabet løbende om deres sager så
de altid ved hvor mange skader der er og hvor i affugtningsperioden
vi er (specielt i situationer med mange skader)
Alle vores skadessager er 100 % gennemsigtige, alt er tilgængeligt
for forsikringsselskabet inkl. time registrering på skaderne.

Når vi dækker tage af ifm. en brand gør vi det ofte med hårde undertags plader da en afdækning ofte skal ligge i en længere periode.
Når vi hjemtager løsøre har vi 2 store lukkede flytte trailere på
hver 20 m3. Det gør at vi ofte kan nøjes med at køre 1 gang , afhængig af ejendommens størrelse
Alle vores skader er 100 % gennemsigtige, alt er tilgængeligt for
forsikrings selskabet inkl. timeregistrering på skaderne

Alle vores skadeservice medarbejdere er uddannet, og arbejder
som tømrere i det daglige.
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Stormskade

Boskovs skadeservice har gennem tiderne håndteret rigtig mange
storm skader.
Vi har stor erfaring i afdækning af tage gavle mm. Både med presenninger og hårde plader ifm. længere varende afdækning.
Vi afdækker de beskadigede bygninger med presenninger / hårde
plader, sikrer bygninger mod vandindtrængning. Vi fjerner ødelagte
dele, fx træer og teglsten. Vi sørger for oprydning og fjerner affald,
samt evt. genetablering af strømforsyning til bolig og maskiner.
Efterfølgende kontakter vi dit forsikringselskab med en rapport
samt billeder af skaden. Og skulle der være behov for at evt. ødelagt eller skadet løsøre skal opmagasineres, så tager vi det med på
vores lager som er videoovervåget
Skadeservice handler i bund og grund om skadebegrænsning – at
værne om dine værdier og redde så mange effekter som muligt.
Desuden tilbyder vi reparation og genopbygning af de beskadigede
bygningsdele, som vores uddannede tømrere og snedkere har stor
erfaring med.
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Præcis dokumentation via TimeRegistrering.dk

Alle vores timer bliver registreret på www.TimeRegistrering.dk.
TimeRegistrering.dk tilbyder nem og hurtig registrering af vores
timer online via smartphones, så vi til hver en tid kan se timefor
bruget på hver enkelt sag. Det betyder, at vi altid har et godt og
opdateret overblik over timeforbruget og ikke mindst et 100 %
gennemsigtigt indberetningssystem. Vores kunder kan dermed
løbende se, hvad der er indberettet fra hver medarbejder, samt se
en beskrivelse af hvad timeforbruget er brugt på.
Vi sender altid en timeopgørelse fra TimeRegistrering.dk med
fakturaen, hvor timeforbruget fremgår.
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Boskov Tømrer & Snedker ApS

Termografi

PENGE UD AF VINDUET !
Har du problemer med fugt-, og kuldebroer, træk, skimmelsvamp,
eller har du bare en meget høj varmeregning?
Du kan også bestille en rapport på CD som beskrevet nedenfor
pris 3.000 kr. inkl. moms
Vi er et kvalitetsbevidst tømrerfirma, som sætter kundens behov
højt, og vi er ikke færdige med en opgave før kunden er tilfreds.
Vi har en bred kundekreds, fra det offentlige, forsikringsselskaber
og erhvervslivet samt selvfølgelig mange private kunder.
Vi elsker vores erhverv/arbejde og sætter en ære i at levere et godt
stykke arbejde, til en fornuftig og konkurrencedygtig pris.
Vi har stor erfaring inden for tømrerfaget i alle henseende, vores
tømrere er uddannet “Grønne håndværkere”, et 5 ugers kursus i
energirenovering + vi er uddannede energivejledere ved teknologisk
institut.
Se mere på www.boskov.dk

Vi kan lokalisere dit problem og rådgive om, eller
udbedre problemet så du igen får et godt indeklima.
Vi termograferer dit hus ude- og indefra. Du får
alle billederne på en cd-rom med beskrivelse
af hvert enkelt billede, hvor der et lagt referencepunkter ind, så du kan se hvor stor varmeforskel der er, fra det koldeste til det varmeste punkt.   

Ole Ib Boskov
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Certificeret:

I samarbejde med:

Boskov Tømrer & Snedker ApS
Storetorvegade 139 • DK-3700 Rønne • +45 51 966 544 • CVR nr. 35230289
www.boskov.dk

