HVEM ER VI?
Goritas bygningsundersøgelser er en uvildig rådgivningsvirksomhed, der kombinerer biologisk og
byggeteknisk viden.
Hovedarbejdsområdet er skader på bygninger forårsaget af trænedbrydende svampe og insekter,
samt skimmelsvampe. Desuden undersøger vi for
fugt, asbest og PCB i bygninger.

Profil og
Ydelser
SERVICEKONCEPT
Vores aktiviteter er baseret på uvildighed, høj kvalitet og
kommunikation.
Som uafhængig rådgivningsvirksomhed har Goritas bygningsundersøgelser opnået bred accept som uvildige
eksperter. Opretholdelse af denne uvildighed er helt afgørende, da vore konklusioner ofte kan have stor betydning
for de berørte parter.
Vore undersøgelser og rapporter er præget af høj kvalitet i
form af grundighed og stor faglig ekspertice. Men vi prioriterer også service, information og evnen til at tilpasse vor
rådgivning efter den konkrete situation.
Undersøgelser skal udføres på baggrund af kundens behov, og resultaterne er intet værd, hvis de ikke kan formidles. Derfor lægger vi stor vægt på kommunikationen
med vore kunder. Dette gælder i alle forhold, lige fra seriøs besvarelse af telefoniske spørgsmål, til udarbejdelse
af anvendelige og let overskuelige rapporter.

Vi har en byggeteknisk indgangsvinkel, og er praktisk orienterede såvel ved undersøgelser som ved
udarbejdelse af rapporter. Mikrobiologiske analyser
udføres på vort eget laboratorium, der ligeledes
sikrer, at vore bygningsundersøgere altid besidder
den nødvendige biologiske viden.

YDELSER
Vore ydelser omfatter i hovedtræk følgende:
	SVAMPE- OG INSEKTUNDERSØGELSER
	
Omfatter undersøgelse af bygninger for at afsløre
eventuelle skader, eller for at arts- og omfangsbestemme allerede konstaterede skader forårsaget af
trænedbrydende svampe og insekter. Ved undersøgelsen, der tilpasses den enkelte situation, udtages
prøver til laboratorieanalyse, og der udarbejdes en let
anvendelig rapport.
	LABORATORIEUNDERSØGELSER
	Omfatter analyse af indsendte prøver med henblik på
artsbestemmelse og forsikringsmæssig karakterisering af skader forårsaget af trænedbrydende svampe
og insekter. Prøvemateriale kan indsendes i specielle
prøvekuverter, og analysen udføres samme dag, som
vi modtager prøven. Desuden udføres en lang række
andre former for laboratorieanalyser.

AFDELINGER OG MEDARBEJDERE
Vort hovedkontor er placeret i Ballerup. Herfra foretages
bygningsundersøgelser i København og på Sjælland, og
her varetages de administrative funktioner.
I Kolding ligger vort mikrobiologiske laboratorium, og herfra foretages undersøgelser i Jylland, på Fyn og i Tyskland. Vore bygningsundersøgere har typisk en teoretisk
og praktisk byggeteknisk baggrund, og har gennemgået
en grundig intern uddannelse. Laboratoriet er ligeledes
baseret på en solid teoretisk biologisk viden, kombineret
med praktisk erfaring og intern uddannelse.

	SKIMMEL- OG INDEKLIMAUNDERSØGELSER
	Omfatter undersøgelse af bygninger med henblik på
at afsløre eventuelle forekomster af skimmel, som
kan give anledning til indeklimaproblemer. Undersøgelsens omfang og metode tilrettelægges efter den
foreliggende situation. Der udtages i nødvendigt omfang prøver til laboratorieanalyse, og der udarbejdes
en overskuelig rapport med handlingsplan for sagens
videre forløb.
	SPECIALRÅDGIVNING,
SYN & SKØN, KURSER, MV.
Udover ovennævnte kan såvel byggeundersøgere

som laboratorium tilbyde en lang række andre serviceydelser. Det omfatter f.eks. kurser, deltagelse i syn
& skøn, vitalanalyser, imprægneringskontroller og rådgivning om forebyggelse af skader.

HISTORIE
Goritas bygningsundersøgelser har sine rødder i
træbeskyttelsesvirksomheden Gori.
Goritas blev etableret i 1984 som et datterselskab
i Gori-koncernen. I 1991 blev Goritas helt uafhængigt, idet det blev adskilt fra træbeskyttelsesvirksomheden.
Siden 1994 har Goritas bygningsundersøgelser
været en del af Leif Hansen Gruppen, først som en
afdeling under Leif Hansen Rådgivende Ingeniører
A/S, og fra 2006 som et selvstændigt aktieselskab.
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