Underhåller fastigheter – glädjer fastighetsägare

Pågående fasadrengöring – man kan se stor skillnad mellan den rengjorda delen till höger och den ännu obehandlade fasaden till vänster.

Avslutat projekt. Fasaden har återfått sina ljusa, fräscha färger.

FASADRENGÖRING

Ett snyggt yttre handlar inte bara om kosmetika
Det är inte bara vi människor som endast får en
chans att göra ett gott första intryck. Fastigheter
utsätts för samma typ av bedömning. Oavsett om
det gäller en villa eller ett flerbostadshus, en industrifastighet eller ett affärscentrum, så förmedlar
byggnaden en särskild känsla till förstagångsbesökare. Tycker du att en ren fasad och ett färggrant tak är att föredra framför algpåväxt, smuts
och spruckna takpannor? Då är du välkommen att
kontakta oss på FEAB Partners – vi kommer gärna
och gör rent hus hos dig.
Vi ger fastigheter en ansiktslyftning
FEAB Partners är ett tjänsteföretag specialiserat på fastighetsunderhåll. En av våra populäraste tjänster handlar
om utvändig rengöring av byggnader. Taket och fasaden
står för det första synintrycket, och om du vill att fastigheten ska ge ett gott intryck bör du hålla den ren och
fräsch.

Med ett rent yttre kan du andas ut
En ren exteriör ger för övrigt inte bara nytta på ytan. Sot
och alger försvårar husets behov av att andas, då beläggningen förhindrar fukten att tränga ut. Fuktproblem
kan över tid orsaka stora skador med kostnadskrävande
insatser som följd. Vi har lång erfarenhet av förebyggande
lösningar inom detta område. Väljer du att impregnera
tak och fasad efter rengöring, blir det dessutom ännu
lättare att hålla smuts och alger borta framöver.
Prata med grannarna – och ring till oss
FEAB Partners har genom åren haft stor efterfrågan på
tak- och fasadrengöring i ditt närområde. Via vår speciella ordertelefon för takrengöring kan du kontakta oss för
kostnadsförslag. Men tala gärna med dina grannar först:
Ni får naturligtvis ett ännu bättre pris om ni går ihop och
lägger en gemensam beställning. Gör det!
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FEAB Partners AB erbjuder kundanpassade underhållslösningar för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter,
industrier och affärscentrum. Vi arbetar både ute och inne och åtar oss bl a uppdrag gällande rengöring från golv till tak, sanering,
målning och städning. Vi erbjuder också förebyggande åtgärder och behandlingar som skyddar fastighetens tak, fasader och golv.
I vårt helhetskoncept ingår att vi även kan sköta drift och underhåll året runt. Verksamheten bedrivs i Halland och Skåne.

