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Casadana Service udfører alle typer af vedligeholdelse og reparationer på vinduer og døre. Derudover varetager vi
tømrer- og snedkeropgaver samt glarmesterarbejde indenfor renovering og nybyggeri.
Casadana har mange års erfaring med projektering, produktion og montage af vinduer, døre og facadeelementer.
Derfor har vi en solid viden om, hvor problemerne opstår, og hvordan man mest effektivt forebygger i tide.
Casadana udfører arbejde for boligselskaber, foreninger, ejendomsadministratorer, virksomheder, kommuner, stat og
private boligejere. Derudover har vi samarbejdsaftaler med flere anerkendte vinduesproducenter vedrørende udførslen af deres serviceopgaver.
Casadanas serviceteknikere og glarmestre har specielt indrettede biler, som kan udføre de fleste opgaver på stedet.

“

Vinduer, døre og facader må nødvendigvis blive ude
i al slags vejr, hvilket stiller store krav til vedligeholdelse. Uanset hvilke materialer og kvalitet man
vælger vil sol, vind, regn, frost, forurening og daglig
brug altid påvirke og på sigt nedbryde overflader,
hængsler og lukkemekanismer.

VINDUESSERVICE GLARMESTER TØMRER
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Hvad skal vedligeholdes og repareres?
•

Overflader, side- og bundkarme skal holdes rene,
så der ikke opstår fugtlommer og lignende, der kan
forårsage fugt- og svampeproblemer.

•

Træ skal overfladebehandles, så det ikke udtørrer
eller rådner.

•

Bevægelige dele, mekanismer, beslag mv. skal
smøres og justeres, så de fortsat kan holde tæt og
åbnes uden besvær.

•

Slidte og defekte slutblik, paskviller, beslag og
tætningslister skal udskiftes, såfremt de ikke kan
justeres.

Er der problemer med funktionaliteten og tætheden af vinduer eller døre, kan det i de fleste tilfælde repareres
eller justeres for relativt få penge. Casadana servicerer alle elementer og fabrikater, som er godkendt af Dansk
Vindues Verifikation (DVV): træ, træ/alu, plast, plast/alu og aluminium.
Vores servicevogne er indrettet som mobile værksteder med reservedele fra en række leverandører, så i de fleste
tilfælde kan reparationer udføres på stedet. Vi kører overalt på Sjælland og øerne øst for Storebælt.
Casadana Service kan rykke ud med kort varsel i akutte situationer og reparere skaden eller lave en midlertidig
sikring eller afdækning, for at undgå yderligere beskadigelser på ejendommen.

Serviceaftaler

•

Vinduesrammer kan med tiden komme til at hænge
og skal rettes op.

•

Tætningslister skal være fleksible for at sikre
tæthed.

•

Glasbånd skal kontrolleres, så båndenes position
og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed
mellem glas og ramme.

•

Fuger omkring karm skal slutte tæt.

Planlæg din vedligeholdelse og undgå uforudsete udgifter.
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Reparation og vedligeholdelse

Planlæg din vedligeholdelse og undgå
uforudsete udgifter.
Overlad dine service- og vedligeholdelsesopgaver til Casadana Service.
Vi påtager os alle opgaver i forbindelse med en serviceaftale og sikrer,
at garantien forbliver intakt og ejendommen ikke mister sin værdi eller
behøver større utilsigtede reparationer eller varmetab.
Vinduesfabrikanterne kræver at vinduer og døre smøres og justeres
løbende for at opretholde produktgarantien. Derfor tilbyder vi faste periodiske serviceaftaler. Vores uddannede serviceteknikere er specialiseret i
at udføre alle typer af vedligeholdelse, reparationer og renoveringer af
vinduer og døre.

“

En serviceaftale på vinduer
og døre giver tryghed

Hvad indebærer en serviceaftale?
•

Vi kontakter ejendommens driftsansvarlige forud for servicegennemgangen for at aftale et passende
tidspunkt.

•

Vi laver varslingssedler til samtlige beboere med oplysning om dato og tidspunkt samt afleveringssted for nøgler, såfremt beboeren ikke er hjemme.

•

Vi fremsender varslingssedlerne til ejendommens driftsansvarlige, som omdeler disse en uge før den
planlagte servicegennemgang. Såfremt servicegennemgangen løber over flere uger omdeler vi selv
varslingerne til de efterfølgende uger.

•

Vi foretager en systematisk gennemgang af boligens vinduer og døre, hvor vi smører de bevægelige
dele, tjekker og smører tætningslister samt justerer de oplukkelige dele således, at de slutter tæt.

•

Vi udskifter efterfølgende, ved et andet besøg, eventuelle slidte/defekte slutblik, paskviller, beslag og
tætningslister. Materialer og arbejdsløn afregnes særskilt.

•

Vi orienterer ejendommens driftsansvarlige når servicegennemgangen er afsluttet.

•

Vi fremsender en specificeret servicerapport pr. bolig sammen med faktura.

Kontakt Casadana Service og få et uforpligtende tilbud på en serviceaftale eller servicegennemgang.
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Glas og ruder
Casadana Service udfører alle former for traditionelt glarmesterarbejde i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og nybyggeri.
Endvidere rådgiver vi omkring vinduer og myndighedskrav og er med
til at sikre, at de rigtige valg træffes.

•

Termoruder/energiruder

•

Brandglas

•

Hærdet glas

•

Sikkerhedsruder

•

Forsatsruder

•

Butiksruder

•

Spejle

•

Fugning/kitning

•

Glastage og -døre

•

Glasvægge

•

Solfilm og dekorationsfolier

•

Forsikringsskader
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Arbejdsområder:

Arbejdsområder:

TØMRER

Vinduesudskiftning

•

Tage

•

Gulve

•

Carporte

•

Pavilloner

•

Hegn

•

Facaderenovering

•

Anneks

•

Have- og skraldeskure

•

Isolering

TØMRER

Casadana Service udfører alle former for traditionelt
tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med reparation, vedligeholdelse og nybyggeri.

•

