Firmabeskrivelse – DMR Skimmel

afgørende i sagerne er at finde den bagvedliggende årsag
til skaden.

Hvem er vi?
DMR Skimmel er en afdeling i det rådgivende ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S (DMR).
DMR er etableret i 1994 og siden da vokset støt, så vi i
dag har lokalkontorer over hele landet, og kan tilbyde
landsdækkende
og
lokalforankret
rådgivning
og
analysearbejde.

DMR har altid fokus på, at vore rådgivningsydelser er
anvendelsesorienterede og at de aftalte tidsfrister skal
overholdes.

Hvad kan vi?

Det skyldes, at det typisk har afgørende betydning for
vore kunder, og vi ved, at overskridelse af tidsfrister kan
have store økonomiske og muligvis også juridiske
konsekvenser for vores kunder.

DMR Skimmel tilbyder rådgivning indenfor alle aspekter
af fugt-, skimmel- og svampesager:

Vi opfatter os selv som yderst fleksible og vil altid forsøge
at løse kundens hastesager.
Det er vores hensigt, at målgruppen, herunder de
involverede grundejere, skal kunne læse og forstå indhold og hovedkonklusioner i vores rapporter.

▪

fugt-, skimmel- og svampeundersøgelser.

▪

mikrobiologisk laboratorieanalyse af skimmel- og
svampeprøver.

▪

årsags- og omfangsbestemmelse af skader.

▪

sanerings- og udbedringsvejledning.

Rapporterne tager derfor udgangspunkt i dens konkrete
anvendelse og målgruppens forventede tekniske og
faglige viden.

▪

kvalitetssikring efter udbedring.

Kontakt os for råd og vejledning

▪

dokumentation.

▪

udvikling og test.

Rune T. Høgh, biolog,
Tlf.: 40 76 06 57, rh@dmr.dk

DMR Skimmel har eget mikrobiologisk laboratorium og
samarbejder med andre førende laboratorier på området.
DMR Skimmel fungerer både som dit eksterne laboratorium når du selv udtager prøver, og som rådgiver på
skaden.
DMR Skimmels rådgivere har bygge-, laboratorie- og
naturvidenskabelig baggrund, hvorfor fugt-, skimmel- og
svampesager kan løses tværfagligt.

Hvordan gør vi?

-Afdelingsleder, DMR Skimmel
-Daglig drift, analyser,
-Undersøgelser og rådgivning.

Allan G. Jensen, bygningskonstruktør
Tlf.: 40 76 06 02, agj@dmr.dk
-Kontorleder, Hvidovre
-Undersøgelser og rådgivning.

DMR Skimmel har en ingeniørmæssig tilgang til fugt-,
skimmel- og svampeundersøgelser, og vi mener, at det

Få yderligere oplysninger om vores rådgivningsydelser på www.dmr.dk eller ved at kontakte os

DMR Skimmel
Hovedkontor:
Industrivej 10A, 8680 Ry

Din rådgiver gør en forskel…

Telefon:
86 95 06 55

Web:
www.dmr.dk

Mail:
skimmel@dmr.dk

