BROSZURA INFORMACYJNA

RESTYTUCJA WYPOSAŻENIA

BEZPROBLEMOWE USUNIĘCIE SZKODY

RESTYTUCJA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW
DOMOWYCH
W każdym przypadku właściwe rozwiązanie.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA OD A DO Z

NAJCZĘSTSZE DZIAŁANIA ZARADCZE PO

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia ze pożarem

WYSTĄPIENIU SZKODY POŻAROWEJ LUB

czy zalaniem, z dymem czy sadzą: W przypadku resty-

ZALANIOWEJ TO

tucji umeblowania czy też wyposażenia istotne jest nie

•

Analiza szkody

tylko uwzględnienie tych najbardziej widocznych uszko-

•

Ekspertyzy, inwentaryzacja oraz ocena stanu

dzeń, ale również tych ukrytych. To one są najbardziej

•

Dokumentacja szkody

niebezpieczne i powodują największe straty.

•

Dekontaminacja

Jako światowy lider w dziedzinie restytucji mienia po

•

Czyszczenie

szkodach BELFOR zawsze jest do dyspozycji swoich kli-

•

Neutralizacja zapachów

entów szybko, skutecznie i w niezawodny sposób likwi-

•

Naprawa i odbudowa

duje następstwa szkód.

•

Prace porządkowe i utylizacja odpadów
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RESTYTUCJA
Wyposażenia oraz urządzeń RTV-AGD

«Proszę sobie wyobrazić, że
większość Państwa cennych
przedmiotów uległa uszkodzeniu
w wyniku pożaru bądź zalania.» 		
			
WIADOMO JAK
Wykorzystując najnowocześniejsze procesy technologiczne BELFOR określa najpierw, jaka metoda restytucji jest najbardziej odpowiednia w danym przypadku.
www.belfor.pl

Nieustannie możecie Państwo polegać na obszernym
Know-how i co za tym idzie na solidnym doradztwie

RENOWACJA MEBLI

technicznym i w pełni profesjonalnej restytucji.

W przypadku wielu szkód ucierpieć mogą cenne przedmioty. Zazwyczaj opłaca się, po ocenie przez naszych ek-

WIADOMO KIEDY

spertów, poddać je renowacji. Przeprowadzamy fachową

W przypadku restytucji umeblowania i wyposażenia

renowację osmolonych, napęczniałych czy w inny sposób

ważne jest nie tylko podjęcie właściwych działań, lecz

uszkodzonych mebli. W wymagających przypadkach

również zastosowanie ich we właściwej kolejności.

zwracamy się do wyspecjalizowanych firm takich jak restauratorzy mebli, tapicerzy czy dekoratorzy wnętrz.

CZYSZCZENIE TEKSTYLIÓW
Pranie lub czyszczenie materiałów włókienniczych (n.p.

RESTYTUCJA ELEKTRONIKI

odzież, dywany, zasłony, meble tapicerowane itp.) na ogół

Sadza, dym i osady wpływają na funkcjonowanie i żywot-

jest opłacalne. Delikatne obchodzenie się z przeróżnymi

ność urządzeń elektronicznych. My tworzymy konieczne

tekstyliami, wraz z neutralizacją zapachów, stawia wciąż

warunki umożliwiające przeprowadzenie czyszczenia

nowe wyzwania również przed BELFOR.

elektroniki w sposób rzetelny i odtwarzalny.
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