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”Professionella och kunniga tekniker ”
BRF Hallen, Skogås
Kathrine Hultman-Eriksson, Ordförande

”Appliceringsprodukten
är i bra skick efter 14 år”
Habo Bostäder
Sven Olof Ljunggren

Vi var i kontakt med flera av Dakkis
referenskunder och kände oss trygga att
välja Dakki som entreprenör. Dessutom är
Dakkis äldsta installation från 1992, så vi
tvivlade aldrig på kvalitén.
Däremot så kände vi en oro för att släppa in entreprenörer i alla lägenheter, med
allt var det innebär. När väl arbetet satte
igång blev vi positivt överraskade. Dakkis
tekniker visade sig inte bara vara tekniskt
kompetenta utan även oerhört professionella i deras bemötande. De boende
blev väl informerande om arbetets process
och kommunikationen fungerade bra. Kort
sagt, de överträffade våra förväntningar!

Det är snart 20 år sedan avloppsystemet till våra 43 lägenheter förnyades med
Dakki-metoden. Jag var själv med när arbetet genomfördes och vi har inte haft några
problem sen dess . Efter 14 år, på våren
2006, gjordes en grundlig utvärdering av
reliningen som visade att appliceringsprodukten var av god kvalitét och utan sprickor.
”Säkerhet och kvalitet har
varit av största vikt för båda parter”
BRF Viggbygärdet i Täby
Bo Hedsén, förvaltare HSB

” Även skeptikerna insåg
att detta var en framgångssaga”
BRF Wasalund
Thomas Fürth, Ordförande
BRF Wasalund valde relining för att det var
smidigare än ett stambyte och medlemmarna kunde bo kvar i sina lägenheter under
arbetet. Metoden var ny och det fanns en
avvaktande hos en del medlemmar. Men
ganska snart insåg även skeptikerna att
detta var en framgångssaga. Vi har aldrig
haft något problem med reliningen och vid
frågor om ombyggnader har Dakki alltid
ställt upp med sin hjälp och kunskap. Nu 20
år efter reliningen fungerar rörstammarna
utmärkt. Vi kan varmt rekommendera metoden till andra fastighetsägare.

Reliningen i våra tio 6-våningshus och
tre låghus har löpt under en fyra års tid.
Arbetet har tagit lång tid, men har bedrivits
i en takt som passat alla parter. Säkerhet,
kvalité, egenkontroll samt efterkontroll
har hela tiden varit av största vikt för båda
parter. Boende är nöjda med resultatet och
vi inom förvaltningen likaså. Vi konstaterar
att vi inte längre har stamstopp i relinade
hus och att det håller tätt. Rekommenderar
gärna Dakki-metoden.

”Dakki klarade även
komplicerade rördragningar”
BRF Tjädern 6, Stockholm
Lars Nordlinder, Styrelseledamot
”Vi tyckte det var
viktigt med ett elastiskt material”
BRF Sparven 9, Saltsjöbaden
Rolf Thorsén, Ordförande
”Vår fastighet är byggd 1960 och år
2008 insåg vi att det var dags att åtgärda
vårt avloppsystem. Vi valde att genomföra
en relining med Dakki av flera anledningar.
För det första så var både Dakkis metod
och material typgodkända. För det andra
var appliceringsprodukten elastiskt även
vid härdat tillstånd. Det tyckte vi var viktigt
eftersom elastiska material klarar temperaturskillnader och minimerar risken för
sprickor. Arbetet genomfördes med minimala störningarna och Dakkis rörteknikerna
var verkligen professionella och tillmötesgående.”

Vi var osäkra på om relining passade för
vår fastighet eftersom avloppsystemet består av många komplicerade rördragningar.
Vi hade kontakt med flertalet relining-entreprenörer men kom ganska fort fram till
att Dakki var enda företaget som klarade
av att relina vårt avloppssystem.
Dakkis tekniker klarade att relina alla
rörens dimensioner och böjar, inga problem
uppstod och tidplanera hölls. Nu har vi
ett relinat avloppssystem som klarar de
påfrestningar vi dagligen utsätter det för.
En välkommen överraskning var också att
föreningen försäkringspremie gick ner.

