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

Byggstädning
Garagestädning
Sanering
Snöröjning
Golvvård
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Om Tjänsten
Våra erfarna och professionella
medarbetare putsar dina fönster rena
och fria från stänk och smuts. Vi tar
med oss alla redskap och det
rengöringsmedel som behövs och allt
ingår i tjänsten. När vi putsar dina
fönster gör vi det naturligtvis på alla
sidor av glaset.

Så funkar det
Berätta för oss hur många fönster du vill få putsade och vilken typ av fönster det rör sig om.
Det här är viktigt för att vi ska kunna ge dig ett korrekt pris, eftersom fönster med mycket
spröjs, stora fasta glasytor eller fönster som sitter högt upp ställer extra höga krav på
redskap och kompetens. Därefter kommer vi överens om en tid som passar. Du väljer om du
vill vara hemma och släppa in oss, eller om du vill lämna in nyckeln till vårt kontor.
• Om det finns befintliga skador (exempelvis repade glas, fönster med fel på låsvred eller
trasiga persienner) ska det meddelas till oss innan vi börjar putsa dina fönster.
• För att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt är det viktigt att du förbereder inför
fönsterputsningen genom att flytta skrymmande möbler, ta ner gardinerna och plocka
bort blommor och föremål från fönsterbrädor.
• Glöm inte att lägga fram nycklar för fönster lås om det finns sådana.
Att tvätta fönsterkarmar ingår inte i fönsterputsningen, men vill du få dem rengjorda så
beställ det separat, så fixar vi det!
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Varför Swedal
Utbildade personal
Vår personal är utbildade, har fast
anställning och omfattas av
kollektivavtal.
Städmaterial
Städmaterial ingår och
produkterna vi använder är
miljöanpassade.
Kvalitetsgaranti
Garantin innebär att vi åtgärdar
det du inte är nöjd med direkt.
Ansvarsförsäkring
Skulle något hända så täcker vår
ansvarsförsäkring alla eventuella

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.

