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Skånsom og  miljøvenlig  afrens af dine fliser

ALGEHAJERNE
Vi holder algerne væk !

KONTAKT
Jannik: 61 43 40 53
   Alex: 23 82 37 37

Behandlingen udføres af professionelle fagfolk og med speciel 
udviklet materiel, der sikrer et optimalt resultat og udseende.

Efterfølgende behandles fliserne med nyeste nano-baserede 
imprægneringsteknologi, der holder fliserne rene og fri for 
alger og flisepest i en lang årrække.

Med vores skånsomme algerens 
bliver dine fliser flotte igen

Har du en terrasse eller en indkørsel, så har du sikkert bemær-
ket, at dine fliser med tiden får en grønlig eller grålig overflade. 
Det skyldes alger, mos og andet snavs, som angriber dine fliser 
og får overfladen til at falme og se beskidt ud.

Fra  KUN 49 kr./m2  inkl. moms

www.algehajerne.dk
facebook.com/algehajerne

Op til 250 m2                     
                     inkl. moms

KUN 700,-

-  Algebehandling forlænger tagets levetid
-  Behandling med biologisk nedbrydelig algemiddel 
- Nænsom metode - øde - øde - elægger ikke tagets er ikke tagets er

 naturlige overflade 
-  Økonomisk attraktiv løsning

Skånsom og                       algebehandling af dit tag!miljøvenlig

Effekten af algebehandlingen sætter allerede ind 
efter blot en halv time. Alger og mos går derefter i 
forrådnelse, og afhængig af algelagets tykkelse går 
der fra 2 dage op til 1 år, før slutresultatet opleves. 
Det skyldes den naturlige proces, hvor nedbør og 
vind skånsomt “arbejder” det døde algelag væk. 
Har du mos på taget, tager det dog længere tid. 
Her kan vi anbefale algebehandling to år i træk.

ALGEHAJERNE
Vi holder algerne væk !

KONTAKT
Jannik: 61 43 40 53
   Alex: 23 82 37 37

Op til 250 m2                     
                     inkl. moms

KUN 700,-

-  Algebehandling forlænger tagets levetid
-  Behandling med biologisk nedbrydelig algemiddel 
- Nænsom metode - øde - øde - elægger ikke tagets er ikke tagets er

 naturlige overflade 
-  Økonomisk attraktiv løsning

Skånsom og                       algebehandling af dit tag!miljøvenlig

Effekten af algebehandlingen sætter allerede ind 
efter blot en halv time. Alger og mos går derefter i 
forrådnelse, og afhængig af algelagets tykkelse går 
der fra 2 dage op til 1 år, før slutresultatet opleves. 
Det skyldes den naturlige proces, hvor nedbør og 
vind skånsomt “arbejder” det døde algelag væk. 
Har du mos på taget, tager det dog længere tid. 
Her kan vi anbefale algebehandling to år i træk.

ALGEHAJERNE
Vi holder algerne væk !

KONTAKT
Jannik: 61 43 40 53
   Alex: 23 82 37 37


