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BORYDNING
Vores speciale er netop håndtering af alle typer bo, lige fra bo med effekter af
særlig værdi til tømning af bo uden værdi, forretningsophør og konkurs.
Vores mangeårige erfaring og gode netværk betyder endvidere at vi oftest kan
tilbyde en højere dagspris for værdifulde effekter, end der kan opnås gennem
de gængse salgskanaler.
Vi behandler mere end 250 sager pr. år, hvilket har givet os en unik erfaring
og effektivitet, der kommer vore kunder til gode. Det betyder at vi kan tilbyde
service på alle niveauer hvor netop individuelle behov bliver tilgodeset.

VI GØR EN FORSKEL!
•

Selve rydningen bliver foretaget hurtigt og særlige forhold behandles
efter aftale. Der bliver fejet og støvsuget og eventuelt yderligere
rengøring efter aftale.

•

Uautoriserede el-installationer bliver nedtaget. Søm, skruer, gardiner,
gardinstænger, gulvtæpper og hvad der ellers måtte være som
skæmmer lejligheden/ejendommen og/eller forringer salgsbarheden,
bliver fjernet.

•

I forbindelse med udenomsarealer kan vi yderligere tilbyde oprydning
samt vedligeholdelse af have, gangarealer og græsplæne, da
ejendommen jo ofte henligger nogen tid inden boet er færdigbehandlet/
ejendommen solgt.

•

Du vil altid få et tilbud på opgaven senest 3 arbejdsdage efter
henvendelsen.

•

Drejer det sig om større virksomheder, vil vi i samarbejde med den
ansvarlige leder udarbejde en handlingsplan, der ofte kan betyde store
besparelser for virksomheden. Vores ekspertise på området gør, at vi
ser de hensigtsmæssige løsninger.

ALLE TYPER OPGAVER

Ingen for lille,- ingen for stor
Affaldshåndtering
Skjold Antik bortskaffer mere
end 1000 tons affald pr. år. Vi
har derfor en fordelagtig aftale vedr. affaldscontainere,
hvilket sikrer den økonomisk
bedste løsning. Vi håndterer affald i
overensstemmelse med gældende miljøregler, ligesom vi har arbejdstilsynets
grønne smiley.

VI HAR UDFØRT STØRRE OPGAVER FOR BL.A.:

PROFIL AF SKJOLD ANTIK
Interessen for antikviteter udviklede sig hurtigt til en
specialisering i tømning af dødsboer. Vi har løbende
tilpasset vores koncept så vi i dag kan tilbyde effektive og
professionelle løsninger vedrørende alle former for rydning
af lejligheder, ejendomme og virksomheder.
Idéen bag vores koncept er, at borydning skal foregå så
uproblematisk for vores kunder som overhovedet muligt. I
praksis vil det ofte betyde at vi får nøglen til ejendommen
og kunden/arvinger behøver ikke at foretage sig yderligere.
Vores mål er, altid at udføre den enkelte opgave til kundens
fulde tilfredshed, og dermed opnå at blive den foretrukne
samarbejdspartner til alle typer opgaver.
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