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Professionell Trappstädning
Våra andra tjänster
Facility Managment
Kontorsstädning
Trappstädning
Stor-/ Flyttstädning
Butik-/ Hemstädning
Fönsterputsning

Byggstädning
Garagestädning
Sanering
Snöröjning
Golvvård
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Trappstädningen anpassas efter dina önskemål!
När du anlitar oss anpassar vi städningen efter dina önskemål och efter fastighetens behov.
Du får ett tydligt städschema för varje fastighet. På så vis vet både du och alla boende när vi
städar och vad som kommer att utföras. Dessutom bekräftar vi varje genomförd städning till
den kontaktperson vi kommit överens med.

Ökad trivsel för alla.
När entré och trappor är rena och fräscha ökar det trivseln för alla som vistas i fastigheten.
Hur ofta du vill ha trappor och entré städade är naturligtvis upp till dig. Vi ger just dig en
lösning som passar dina önskemål. Nöjda kunder som sagt har vi Swedal Fastighet AB många
års erfarenhet av att städa trappor i hela Stockholmsområdet, vilket är en trygghet för dig.
Vår personal är välutbildade, uppskattade och omtyckta som du kan se på vår höga
kundnöjdhet.
Självklart har vår anställda tystnadsplikt, avtalsenliga löner och försäkringar.
Passa på att kontakta oss nu när du har det i tankarna.
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Experter på städning
Vi utför trappstädning åt
bostadsrättsföreningar,
bostadsförening,
fastighetsförvaltning och
fastighetsägare i hela
Stockholm. Första intrycket av
välstädat trappa
ger dina hyresgäster ett mer
trivsamt boende och ett
positivt intryck för besökare. Vi
kan lämna flera referenser på
BRF eller företag vi utför
trappstädning åt i dag. För att
få en kostnadsfri offert eller
mera info gällande
er trappstädning kontakta oss.

Alla våra åtagande,
agerande och våra
arbeten ska uppfattas
som uttryck för hög
kvalité. Därför erbjuder vi
en rad av kvalifikationer
och har förtjänat oss
flera certifikater. ISO
14001 miljö, ISO 9001
kvalitet, ISO 45001
arbetsmiljö.

