Underhåller fastigheter – glädjer fastighetsägare

STÄDNING

En investering som alla tjänar på
Det är lätt att inse hur viktigt det är att städningen
fungerar, alltid och överallt. För ingen vill ju mötas
av dammråttor i hörnen, fläckar på golvet, spindelväv i taket och fönster som det knappt går att se
igenom. Och det behöver man inte heller – inte
om man anlitar oss på FEAB Partners. Vi har ett
team av duktiga medarbetare med relevant utbildning och stor vana av att rengöra olika typer av
miljöer och material. Vill du veta vad professionell
städhjälp kan göra för dig är du välkommen att
kontakta oss.
Regelbunden städning enligt avtal
FEAB Partners är ett tjänsteföretag specialiserat på fastighetsunderhåll. Därmed faller det sig naturligt att vi även
erbjuder städtjänster av olika slag. Precis som vårt övriga
utbud, handlar vårt städkoncept om att erbjuda de tjänster som marknaden efterfrågar. Till de vanligare uppdragen hör lokalvård på regelbunden basis anpassad för
kontor, industrier, lager, butiker och bostadsrättsföreningar.
Fördelarna med att anlita proffs
En ren och fräsch lokal ger ett bra första intryck och är
trivsam att vistas och verka i. Väl rengjorda ytor bidrar
även till en bättre inomhusluft vilket välkomnas av allergiker. Därtill eliminerar rengöringen grogrunden för bakterier
och skadedjur. Professionellt utförda städtjänster ger alltså många fördelar. Våra medarbetare har fokus på både
ergonomi och ekonomi. Samtidigt säkerställer de att
uppgiften utförs med metoder som är skonsamma mot
såväl material som miljö.

Kunder från många olika branscher
Vårt utbud av städtjänster vänder sig till alla företagare
som vill ha det rent och fint på jobbet. Därtill servar vi
fastighetsbolag och fastighetsförvaltare som vill ha hjälp
med att underhålla sitt bestånd. En tredje kundgrupp är
bostadsrättsföreningar som vill ha det snyggt och väldoftande i trappuppgång och allmänna utrymmen som föreningslokal, tvättstuga, källare och vind.
Specialinsatser av engångskaraktär
Vid sidan av traditionell lokalvård, erbjuder vi även en
palett med olika specialtjänster. Det kan exempelvis röra
sig om punktinsatser som fönsterputsning, flyttstädning
och storstädning av alla slags ytor. Byggstädning är en
annan specialitet. Under denna kategori sorterar även
tjänster besläktade med sanering där det kan handla om
att nollställa en kraftigt nedsmutsad och misskött yta och
återställa den i ett användbart skick. Kort sagt: vi gör vad
som krävs – och lite till. Välkommen att kontakta oss.
Vårt utbud:
• Trappstädning
• Kontorsstädning
• Lokalvård
• 	Flyttstädning
• Fönsterputs
• Golvvård
• Storstädning
• Byggstädning
• Nollställning
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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.

