
Radon 

AA Indeklima / Nordisk Radon Måling - din sikkerhed

  

Vi er det ældste, uafhængige radonmålingsfirma i Danmark.
Vi lægger vægt på, at vores kunder skal føle sig trygge, når de handler med os på nettet.

Derfor er vi e-mærket -certificeret , hvilket sikrer, at vi lever op til de skrappeste krav for
internethandel i Danmark.

Derudover er vi initiativtager og medlem af interesseorganisationen Dansk Radonforening, hvis
formål er at sikre høj standard indenfor branchen.

Kontakt os - udvidede telefontider
På telefonnummer +45 29 71 84 23 kan du træffe os:

Mandag - fredag fra kl. 8:00 - 20:00
Lørdag fra kl. 8:00 - 16:00
Søndag fra kl. 9:00 - 16:00

Det får du, når du bestiller radonmålinger hos os;
Vi vil gerne hjælpe dig bedst muligt med at komme fra bestilling af radonmålinger til testsvar. Se
hvad du får med i prisen, når du bestiller radonmålinger hos os:

1. Vi sender radonmålingerne - portofrit for dig.
2. Dansk guide følger med, så du nemt kan opsætte radonmålingerne selv
3. Frankeret svar-konvolut følger med - den skal du bruge, når du sender målingerne retur
4. Når det er tid til at tage radonmålingerne ned, sender vi en e-mail, der minder dig om det
5. Når du har sendt radonmålingerne af sted i den frankerede svar-kuvert, bliver de analyseret
på et af Nordens førende akkrediterede radonlaboratorier
6. Når radonanalysen er klar, sender vi en officiel radonrapport til dig med posten
7. Radonrapporten fortæller, om der er for meget radon i indeklimaet eller ej
8. Hvis der er for meget radon i dit indeklima, sender vi en guide, der illustrerer, hvordan du
nedbringer radonniveauet

Hvis du bliver i tvivl om noget undervejs i processen, kan du naturligvis kontakte os på tlf. +45
2971 8423.

Levering
På hverdage afsender vi normalt alle ordrer inden for 48 timer fra vi har modtaget din bestilling.
Dette giver typisk en leveringstid på 1-4 dage.

Sponsor for Kræftens Bekæmpelse
Igennem de sidste 5 år har vi støttet Kræftens Bekæmpelse med et årligt erhvervssponsorat.
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