Underhåller fastigheter – glädjer fastighetsägare

KÄRLTVÄTT

Miljöarbetet börjar i soprummet
Dåligt rengjorda kärl gör ingen människa glad.
Inte nog med att de drar till sig skadedjur, de kan
också skapa en ond cirkel där hyresgästerna – på
grund av tilltagande odör – spenderar minimalt
med tid i soprummet och då heller inte är så noga
med att källsortera och hålla rent efter sig. Och så
är en negativ spiral igång. Men så illa behöver det
inte gå. Det finns en enkel lösning som säkerställer
att du kan ha det lika fint inuti som utanför soprummet. Lösningen stavas FEAB Partners – och
Sveriges mest effektiva mobila kärltvätt.
Vi tar hand om både kärl och soprum
FEAB Partners är ett tjänsteföretag specialiserat på fastighetsunderhåll. Vår insats i soprummet stoppar bakterietillväxten och löser problem med dålig lukt direkt. Vi rengör både kärl och rum på ett effektivt sätt och kan även
utföra enklare service i samband med saneringen om
önskemål finns.

Grunden för trivseln i hela huset
FEAB Partners har stor vana vid alla typer av sophanteringssystem och ser till så att oönskade lukter aldrig
hinner etableras. Genom att underhålla såväl sopkärl som
soprum och miljöstationer, sörjer vi för att hela fastigheten känns fräsch – vilket i sin tur lägger grunden för
ökad trivsel bland hyresgästerna.
Alltid rent – enkelt med vårt avtal
Att anlita en extern specialist i förebyggande syfte är
lönsamt för fastighetsägare och avlastar fastighetsskötare
både ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Tecknar du
ett avtal med oss så servar vi ditt fastighetsbestånd och
säkerställer att soprum och kärl alltid är rena – inklusive
jour vid behov. Allt till en fast kostnad. Kontakta oss
angående ett ”Alltid Rent-avtal” för din sophantering.

Miljöriktig rengöring i ett slutet system
Vårt automatiserade mobila tvättsystem rengör sopkärlen
helt utan kemikalier. Istället används hetvatten med tryck,
som effektivt avlägsnar både smuts och bakterietillväxt.
Och rengöringen behöver inte ens synkas med soptömningen eftersom bilen har en särskild behållare som lagrar
kärlets innehåll medan tvättningen pågår. Efter avslutad
tvätt återförs eventuellt innehåll till kärlet, samtidigt som
allt smutsvatten samlas i en separat tank. Spillvattnet
omhändertas sedan av kommunernas återvinningscentraler.
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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.

