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ISV blev stiftet I 2005 af  Torben Lind under navnet ”Industri og Skadeservice Vest”.  
Torben Lind har samlet mere end 30 års erfaring med skadeservice og industrirengøring.  
I dag er vi samlet ca. 65 medarbejdere i Vestjylland.  
Heraf 9 teknikere, 7 tømrer og ca. 40 sanitører + administration. 

Trinava har rødder tilbage til 80’erne og er i dag stærkt repræsenteret på Sjælland  
med 4 teknikere og 22 sanitører + 3 afdelinger i Jylland med samlet 5 teknikere og 10 sanitører. 

I alt råder vi samlet i dag over en styrke på ca. 100 ansatte, 600 affugtere, 70 biler og  
er klar til at servicere kunder. 

ISV/TRINAVA
OM



Vores primære mission er at skabe værdi for vores kunder  
(forsikringsselskaber, forsikringstagere og andre virksomheder)  
ved at minimere skaders omfang, sikring af værdier og genopretning efter skader.

VORES

MISSION

ISV/TRINAVA ønsker at være branchens førende og foretrukne samarbejdspartner  
indenfor enhver form for skades- og industriservice. 

Vi ønsker at være kendt for kvalitet, effektivitet, innovation og nytænkning 
 på nedenstående områder:

INDUSTRI SERVICE  Forestå alle former for specialrengøring og være beredskab  
ved uheld og pludselig opstående hændelser. 

SKADESERVICE  Omfatter opgaver indenfor brand, vand og stormskader  
– incl. håndværker taksation og projektledelse ved genopbygning. 

VAGTSERVICE  Tilgængelig 24/7/365 I forbindelse med uheld og ulykker og  
vi er fremme inden 60 minutter på alle skader.
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FLEKSIBILITET
Vi er klar 24/7. At være en del af beredskabet kræver fleksibilitet.  
Noget må afbrydes for at vi kan sættes ind, hvor det kræves her og nu.  
Vi planlægger meget – for så ved vi, hvor vi skal forsætte i morgen…

KVALITET
Baseret på viden og erfaring, men ikke mindst på dokumentation af alle sager.
Vi holder, hvad vi lover, En aftale er en aftale.

PROFESSIONELLE
Både i forhold til opgaveløsning og i forhold til kundeservice,  
men ikke mindst i forhold til vores medarbejderes kompetencer.

SOCIALT ANSVAR
Vi tager et social ansvar i forhold til ansættelse af f.eks. personer i flexjob.

VORES

VÆRDIER



Vi yder gennem vores døgnvagt hurtig hjælp til enhver skade, såsom brand-, vand-, 
sodskade, skimmel, indbrud og hærværk.

Dette udføres i samarbejde med brandvæsen, virksomheder, forsikringsselskaber 
og skadelidte.

Alle ledere, medarbejdere har flere års erfaring. En stor del af dem er uddannet 
på forsikringshøjskolen og har erfaring med håndværkstaksering. Vi har 
samarbejdspartnere, der kan håndtere elektronik, analyse af tests osv.
Vi sørger for at optimere vores indsats med det nyeste udstyr og produkter,  
så kunden og skadelidte hele tiden får den korrekte ydelse til den rigtige pris.

BRANDAFDÆKNING

BRAND- OG SODSKADE

INDBO OG LØSØRE

MILJØSANERING

SKIMMELSVAMP

VANDSKADER

SERVICE PÅ

SKADER

AFDÆKNING
Vi tilbyder hurtig og professionel hjælp til alle former for afdækning og 
oprydning ved stormskader og alle typer af indbrud samt hærværk.

Vores vagtbiler er pakket klar til disse opgaver.

BRAND- OG SODSKADE
I forbindelse med brandskader ydes der assistance til beredskaber, 
forsikringsselskaber, det offentlige, private samt virksomheder.

Vores vagtbiler står klar 24-7 året rundt. Bilerne er pakket iht. forsikring  
og pension Skafor vejledning, og vi kan klare de fleste opgaver.

Herunder opgaver som ; klorid analyse, korrosionsbeskyttelse, bortpumpning 
af slukningsvand, afdækning af tag, vinduer og døre samt håndtering af løsøre.

RENGØRING EFTER SKADER
Hos os varetager vi alt oprydning og rengøring efter skadedyr som rotter, 
mus, kakerlakker, væggelus mm. Her fjerner vi efterladenskaber samt 
materiel, der har taget skade. 

Dette gælder både fjernelse af isolering og anden inventar, der har taget 
skade.

Desuden rengøres der grundigt efterfølgende, og lugtgener fjernes,  
så rummet igen kan benyttes uden risiko for smittefare.

MILJØSANERING
Vi foretager alt inden for miljøsanering, asbest, PCB og bly.

Al miljøsanering udføres iht. gældende dansk lovgivning, og dette udføres  
kun af specialuddannet personale.



SKIMMELSVAMP
Er der konstateret skimmelsvamp eller er der en formodning om, at der er 
skimmelsvamp i bygningen, er vi behjælpelige med en løsning af problemet.

Alt sanering arbejde udføres i tæt samarbejde med eksterne analysevirksomheder, 
der til sidst udarbejder en rapport til dokumentation af kvaliteten af vores arbejde.
• Fugt- og skimmel svampeundersøgelser
•  Laboratorieanalyser for skimmelsvampe, trænedbrydende svampe og insekter, 

fugtanalyser, asbest mv.
• Sanerings- og udbedringsvejledning
• Udbedring
• Dokumentation og rapportering

VANDSKADER
Vi sikrer hurtig hjælp til alle former for vandskader,  
uanset omfang. Vi udfører blandt andet:
• Opsamling
• Bortpumpning af vand
• Affugtning
• Fugtmåling
• Korrisionsbeskyttelse
• Online datalogning
• Udarbejdelse af fugtrapport
• Rådgivning omkring løsning af fugtproblemer
• Desinficering  med   professionelt middel, der effektivt uskadeliggør bakterier

INDUSTRIRENGØRING
Industrirengøring dækker over en bred vifte af opgaver. 

Vi har særlig stor viden om rengøring i fødevarebranchen. 
Mange af vores opgaver kræver ofte specialiseret rengøringsudstyr,  
som specielle støvsuger, højtryksrenser, is-blæsningsudstyr m.m.

Vi har mulighed for at levere en grundig dokumentation af både processer, 
udstyr, kemi vi anvender. 

Vi kan levere statusrapport mv. i det omfang, kunden ønsker det.

• Byggeplads og håndværkerrengøring
• Facade rens, graffitiafrensning & imprægnering
• Produktions og højderengøring
• Rengøring af vindmøller
• Tank og silorengøring
• Tørisblæsning
• Ud kradsning af fuger
• Ventilationens 



VIRUS OG BAKTERIER

DESINFEKTION
Vi har desværre ikke et vidundermiddel, som kan sikre, at lokaler er smittefri 
for altid, og alt i et rum bliver sterilt, men vi har 2 anerkendte metoder til at 
desinficere rum og lokaler, som formindsker spredning af virus og bakterier.

Vi har mange års erfaring med rengøring og desinfektion af lokaler – primært 
inden for fødevareindustrien. Den kvalitetskontrol og analyse af udtagne 
prøver, der er gennemført efter rengøring, betyder, at vi gennem tiderne ved, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker.

METODE 1

Vi anbefaler en metode, hvor der foretages en manuel rengøring af alle flader med  
et egnet godkendt middel – derefter udlægning af et godkendt desinfektionsmiddel.  
Vi bruger et godkendt middel til desinfektion. 

Midlet udlægges i forlængelse af rengøring som en tåge. Midlet er godkendt til 
anvendelse i områder, hvor der færdes mennesker – ligesom det er fødevare godkendt. 
Midlet virker øjeblikkeligt. Vi anbefaler, at der ikke færdes mennesker i rummet 30-60 
minutter efter  udlægning – af hensyn til virkningen af midlet.

METODE 2

Vi rengører ikke rummet eller lokalet, men vi udlægger desinfektion i  en tåge,  
som beskrevet ovenfor. Dette kan vi gøre dagligt – f.eks. efter fyraften, så lokalet  
er desinficeret inden næste fremmøde. Det er en nem og billig løsning.  
Dette er dog ikke en 100% sikker løsning, da desinfektionsmidlet skal ramme virus  
og bakterier før det virker. Er der støv og snavs på overfladerne vil midlet ramme  
dette og ikke virus og bakterierne på den anden side af snavset.

Begge metoder vil desinficere et lokale, men i det øjeblik, at der igen færdes mennesker 
i et rum, kan der ske en kontaminering og lokalet er ikke længere 100% rent og 
desinficeret.

ANBEFALES AF SUNDHEDSSTYRELSEN

MINDRE OMFATTENDE, MEN STADIG VIRKSOM



OVERFLADEDESINFEKTION

ÉN ARBEJDSGANG

DESINFICERING

PRODUKT

UDLÆGNING

Vi bruger kun produkter lavet af en speciel elektrolyse af mineraliseret vand, som 
fremstilles ved hjælp af en ECA-maskine, der konverterer vandet til effektivt biocid  
ved anvendelse af strøm. Den aktive komponent i produktet er hypoklorsyre (HOCI), 
som er det mest effektive klor- desinfektionsmiddel i flydende form.  
Produktet er biologisk nedbrydeligt, og bliver i naturen igen til vand og salt.

Det er godkendt af fødevarestyrelsen under J.nr. 2018-29-7105-00529.
Det er godkendt af EU og er listet på ECHA’s biocidliste, artikel 95 med godkendelser i 
PT1-PT2-PT3-PT4-PT5.

•  For at sikre en optimal dækning uden at overfladerne bliver for våde,  
er det bedst med så små vanddråber, som muligt.

•  Den mest sikre måde måde at lægge den tåge ud, er med en elektrostatisk sprøjtepistol. 
Den laver, på grund af den elektrostatiske virkning, en dækning meget tæt på 100%.

•  Det er ikke nødvendigt med efterbehandling. Det kan blot ligge og tørre og dermed opnå 
optimal virkning.

•  Fem liter rækker til 1000 m2.



OPRYDNING OG RENGØRING

BYGGEPLADS
Løbende oprydning af byggeplads, rengøring af skurvogne, miljøtilsyn af byggeplads.  
Styring af container plads, håndværker/slutrengøring.

Vi kan tilbyde en fast serviceaftale.

Vi udfører forfaldende arbejde efter kundens ønsker, såsom;

• Nedbrydningsopgaver

• Registrering, tømning og flytning af lager eller lokaler

• Afdækning af tag rytterlys og ovenlysvinduer

• Opsætning af midlertidig tagrender og nedløbsrør

• Afdækning og midlertidig lukning af døre, porte og vinduesåbninger i nybyggeri

GRAFITTI OG IMPRÆGNERING

FACADERENS
Der er mange forskellige produkter på markedet i dag, med flere slags pigmenter som er tilført 
imprægneringsvæsken. Det er også vigtigt, at man vælger den rigtige imprægneringsvæske, 
så man bevarer diffusionsværdien i facaden.

• Udlægning af BC 50 ca. 8 dage før selve facadeafrensningen. 
•  Afrensning af alle typer facader med hedtvand, såsom skoler, fabriksbygninger, 

administrations- og kontorbygninger, boligblokke. 
• Afrensning af alle typer stålkonstruktioner, udhæng, stern, vindues- og plastrammer.
•  Graffitiafrensning af alle typer facader, murværk, beton, søsten, vinduer og døre,  

plast, træ og alu rammer.
• Efterfølgende påføring af anti graffitiværn. 
• Imprægnering af alle typer facader såsom mursten, søsten, beton og stålkonstruktioner. 

RENGØRING I

HØJDERNE
Vi udfører også:
•  Rengøring af vægge, lofter, gulv, ovenlys vinduer, rørføringer, kabelbakker,  

lysstofarmaturer og andet i produktionsområder.
• Periodisk intervalrengøring af produktionsfabrikker og varmecentraler.
• Gulvrengøring og afrensning af gulve samt påføring af polish.
• Imprægnering samt støvbinding af nye og gamle gulvoverflader.

Vi udfører alt indenfor højderengøring i produktionshaller, hvor pladsen er træng,  
da vi er eksperter i rengøring af svært tilgængelige steder.



RENGØRING

VINDMØLLER
TANK/SILO
Vores rengøring er vandbesparende, da spild og høj luftfugtighed kan medføre 
omfattende skader på el- og styretavler. Vi tager ca. 150-225 liter vand med ind  
i møllen, og til slut har vi ca. 130-205 liter affaldsvand med ud fra møllen igen. 

Vi kan foretage korrosionsmåling overalt i vindmøllen, i forbindelse med brandskade 
hvor der har været brand i el- og styretavler samt plast- og pvc-kabler eller ved fugt og 
kondensskader i vindmøllen.

Vi udfører: 
•  Rengøring af nanocelle, tårn, krøjrum, trafforum samt el- og styretavler i forbindelse 

med brand- og fugtskade samt almindelig vedligeholdelse og reparationer. 
• Rengøring ved opførelse af nye vindmølleparker. Vi udfører alt i rapelling indvendig.

Indenfor tank- og silorengøring tilbyder vi højtryksrensning og hedtvandsrensning  
af siloer og tanke samt skorstene – både indvendig og udvendig. 

Vi kan også udføre manuel rengøring af siloer og tanke samt skorstene indvendig, 
for at undgå brug af store mængder vand. Dette kan lade sig gøre, da flere af vores 
medarbejdere er uddannet i rappelling, så det ikke er nødvendigt at højtryksspule sig 
ud af problemet, som mange andre rengøringsfirmaer gør, når højden er en udfordring. 

Vi har alt det nødvendige udstyr, der skal bruges til arbejdet.

BLÆSNING MED

HVAD ER DET?

TØRIS
Vi udfører tørisblæsning af alle typer maskiner indenfor
• Vinduesindustrien
• Møbelindustrien
• Vindmølleindustrien
• Maskin- og metalindustrien
• Fødevareindustrien 
• Maleindustrien. 

Vi varetager også olieimprægnering af maskiner, og totalrengøring med tøris 
af alle typer maskiner såsom motorer og generator i vindmøller, skibsmotorer, 
industrimotorer, skrobberanlæg og cnc-styret robotanlæg. 

Tørisblæsning kan også bruges på el-styretavler indvendig og udvendig.

Tørisblæsning er en effektiv afrensningsmetode, som anvender tøris (CO² der er 
presset i fast form) som blæsemiddel. Tørisblæsning er meget miljørigtig, effektiv og 
tidsbesparende i forhold til de mere traditionelle afrensningsmetoder.

Tørisblæsning kan derfor med fordel anvendes i stedet for en lang række 
rensemetoder, der involverer brug af sundhedsskadelige kemikalier og 
opløsningsmidler. Tørisblæsning erstatter derfor andre mange af de traditionelle 
blæsemetoder såsom højtryksspuling, damprensning, sandblæsning.



UDKRADSNING AF

RENSNING AF

FUGER

VENTILATION

ISV/TRINAVA Industri og Skadeservice har stor erfaring inden for  
ud kradsning af fuger på alle typer facader.  
Vi har det sidste nye udstyr med blandt andet slæde, stifter, fugeskiver, skærm, 
landfører samt montering til sug.

Rensning af ventilationskanaler har gennem en længere årrække været et nedprioriteret 
område. Dette kan medføre store problemer såsom råd- og skimmelsvampe angreb, 
hvilket kan forårsage dårligt indeklima med allergi, hovedpine, tør hoste samt irriterede 
slimhinder tilfølge. 

Desuden er der stor risiko for brandskader, da støv og fedt i kanalerne er meget let 
antændelige, og derfor let kan brede sig rundt i hele anlægget og ud i de forskellige 
lokaler i bygningen.

Før rensningen af anlægget udarbejdes der en rapport som dokumenterer tilstanden på 
hele anlægget med digitale billeder. 
Der afsluttes med digitale billeder af de områder, der er renset.



BYGNING UDVENDIGT
Vi udfører blandt andet:

• Afrensning af graffiti samt påsmøring af graffitiværn

• Fjernelse af alger på facade og andre bygningsdele

• Inspektion og rengøring af fladetage

• Rensning af tagrender

• Vinduespolering

OVERFLADER INDE OG UDE
• Fjernelse af tyggegummi både ude og inde

• Vedligeholdelse og lakering/oliebehandling af gulve

• Vedligeholdelse af udenomsarealer

• Oprydning efter aktiviteter

• Fejning af ude- og indearealer og opsamling af papir og andet affald

• Overfladebehandling med Nano-produkt, f.eks trapper og murværk

BYGNING GENERELT
• Rengøring efter sygdom og dødsfald

• Rengøring af urinaler

• Lugtsanering/ozonbehandling

• Tømning af affaldsspande og askebægre

• Fjernelse af tusch og kuglepen

• Rengøring af affaldsskakter og containerne

• Højderengøringer af ejendomme

• Hovedrengøring og efterbehandling af trappeopgange

• Fjernelse af politiets spormiddel efter forbrydelser

LEJLIGHEDER
• Fjernelse af kalk i baderum og toiletter

• Tømning og rengøring af dødsboer

• Tømning og rengøring efter fraflytning

• Opmagasinering af møblement

• Klargøring af lejligheder for indflytning, håndværkerrengøring

• Oprydning og rengøring efter socialt belastede lejere

• Tæpperens og lugtsanering

SERVICE PÅ

EJENDOM
ISV TRINAVA Industri & Skadeservice påtager sig diverse serviceopgaver  
inden for ejendomsadministration – både indenfor og udenfor.

BYGNING UDVENDIGT

BYGNING GENERELT

OVERFLADER UDE OG INDE

LEJLIGHEDER



KONTAKT

Torben Lind
Drift direktør

torben@isvt.dk

+45 2340 1919

Kim Bak Kristensen
Administrerende direktør

kim@isvt.dk

+45 2146 8072

Carsten Bæk Pedersen
Skadechef

cbp@isvt.dk

+45 4047 8348

Henrik Tønnesen
Industrichef

ht@isvt.dk

+45 2380 0844

Søren Holbøll
Direktør Sjælland

h@tsd.dk

+45 2125 4171
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