Så här vill du ju inte ha det.
RÖRINSPEKTIONER
STAMSPOLNINGAR
LEDNINGSLOKALISERING
DYGNET-RUNT-JOUR
RIKTIG SERVICE PÅ KÖPET

www.gr-avloppsrensning.nu | 08-795 75 10

Ring oss istället.

Vi gör inga skitjobb.
Vi har yrkesstolthet.

Vi sköter om dina stammar.
Det lönar sig.

Våra kunders omdömen talar för sig själv. GR Avloppsrensning är stolta yrkesmänniskor som ser till att våra jobb blir professionellt utförda. Vår låga personalomsättning, alla nya kunder vi får på rekommendation av andra nöjda kunder
och våra långa ramavtal talar för oss. Att passa tider, städa efter oss och avsluta
arbeten i tid är för oss en självklarhet.

RÖRINSPEKTION
Rörinspektion görs både i akuta ärenden och i förebyggande syfte. Vi använder oss
av en kamera som ger en klar bild över beﬁntliga skador med gradering enligt
T-25 eller eventuellt blivande skador. Du som kund får sedan bilderna på ett
USB-minne eller som en länk till internetbaserad nedladdning.

MIKAEL JONSSON EFS FASTIGHETSVÅRD

STAMSPOLNING
Undvik höga självriskkostnader hos försäkringsbolagen genom att regelbundet
utföra stamspolning. Dessutom tar stamspolning bort dålig lukt och du slipper
bubblande avlopp.

– GR Avloppsrensning är snabba och de gör alltid
ett bra jobb. Allt fungerar bra i våra samarbeten.
Vi har anlitat dem för akuta stopp och mindre rensningar mest. Jag har arbetat med dem i drygt 10 år.

– De är snabba, har konkurrenskraftiga priser och
gör ett bra jobb. Dessutom lämnar de alltid fastigheterna snygga och rena. Vi är väldigt nöjda och
det har vi varit under de 10 år som vi anlitat dem.

LEDNINGSLOKALISERING
Vet ni hur ledningarna är dragna i huset? Speciellt i gamla hus kan detta vara ett
problem, ritningar kan saknas eller vara inkorrekta. Vi löser detta åt er med vår
kamera med sändare.

LEIF JAKELIUS FÖRVALTNING AB KILEN

TOMAS LÖV HSB

– Vi har samarbetat med GR i många år, både
dagtid samt jour. De har alltid utfört sina arbeten
på ett effektivt och bra sätt. Trevlig personal samt
aldrig några problem.
PETER ALMROTH DRIFTIA FÖRVALTNINGEN

– Vårat samarbetet med GR Avlopp är mycket
gott. De erbjuder snabb och bra service. De är
ett toppengäng!

VÅR MILJÖSATSNING
Vårt företag arbetar aktivt med ständig miljöförbättring, för detta har vi fått gulddiplom av Järfälla kommun som uppmärksammat våra långsiktiga och högt ställda
miljömål. Detta arbete pågår kontinuerligt och vi är i ständig dialog med våra kunder
och leverantörer om hur vi hela tiden ska bli bättre.
VI STÖDJER BARNCANCERFONDEN
Som Vänföretag till Barncancerfonden bidrar vi till forskning
som räddar liv och skapar bättre behandlingsformer.
Dessutom ger Barncancerfonden drabbade barn och
deras familjer en bättre livskvalitet.

DYGNET-RUNT-JOUR
Tillgänglighet är viktigt, speciellt som olyckor
sällan uppkommer just kontorstid på vardagar.
Därför når du oss dygnet runt.

