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Garagestädning
Löpande garagestädning och tvätt behövs för att minska golvets påfrestningar samt är det
ett effektivt sätt för fastighetsägare att sänka höga kostnader. Bilar tar med sig vägsalt och
grus och en del bilar läcker olja och andra kemikalier. Brunnar blir igensatta, det är många
påfrestningar golvet i ett parkeringsgarage utsätts för.

Vi på Swedal Fastighet AB använder oss av de modernaste metoderna och tekniken och
uppnår alltid ett bart resultat. Vi hanterar alla utmaningar som städning av ett garage kan
medföra så ditt garage kommer att kännas som nytt. Självklart skapar det också en trevligare
miljö för hyresgästerna när garaget är i välstädat och trevligt skick, i stället för grusigt och
slaskigt.
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Arbetsmetod
För stora garager där arean överstiger 500 m2 använder vi kombimaskiner som sopar,
skrubbar och tvättar golvet och suger upp all damm och smuts i en behållare vilket gör att
man slipper försopa ytorna innan skurning.

För kanter/ hörn och mindre gareger där arean är minder än 500 m2 använder vi manuell
sopning och rengöring med produkten OljaProl, vilket är en blandning av olja och salter som
tynger dammet och småpartiklar för att det inte ska stiga upp i luften när man sopar.
OljeProl är biologiskt nedbrytbar av naturligt förekommande mikroorganismer och är fri från
farliga kemiska ämnen.

Trygghet
•
•
•

•

Stark lokal närvaro för garanterat korta leveranstider
Vår garagestädning utförs alltid med godkända och miljöanpassade medel
All personal innehar alla yrkesspecifika utbildningar som krävs för at vi ska säkerhetsställda
att våra kunder alltid blir nöjda med vår garagestädning. Däribland APV (arbete på väg,
högtryckssprutning, Id06 samt ESA06)
ISO 14001, ISO 9001 och ISO45001 certifierade för att säkerhetsställa en bra arbetsmiljö (vi
utför arbete enligt arbetsmiljöregler), kvalité, miljö och hållbarhet.
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Vad vi tänker på
•
•
•
•

När vi ska städa ett garage gör vi oss säkra på ventilationen.
Vi kontrollerar fläktarna.
Vi kontrollerar att inga bilar är kvar på garaget eller andra föremål.
Vi ser till att avloppet är skyddad så inget hamnar där och täpper till det

Vad behöver ni förbreda.
•
•
•

Säkerställa att vi får tillgång till hela garaget under den tid vi städar
alla med tillgång till garaget bör vara informerade att vi ska utföra arbete och att de inte
kan använda garaget under tiden
Brandlarmet måste stängas av. Vi använder kraftfulla och effektiva maskiner, detta innebär en
risk för att brandalarmet utlöses.

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 ISO
14001 miljö, ISO 9001
kvalitet, ISO 45001
arbetsmiljö certifikat.

