
Entrétvätt
Det enkla sättet att få alla att känna sig  
välkomna till din fastighet

Hur ser ditt behov ut?
Vi på Specialrengöringar Sverige har sedan 2002 hjälpt 
fastighetsägare att hålla sina fastigheter rena och fräscha. 
Alla fastigheter används på olika sätt och utsätts för olika 
påfrestning. Den gemensamma nämnaren hos våra kunder är 
att de inser vikten av att hålla rent, fräscht och välkomnande i 
sina entréer. 

Vissa fastigheter som restauranger och nattklubbar utsätts 
för hård belastning på grund av att folk röker, kastar fimpar 
och ibland blir överförfriskade och uträttar sina behov i 
närheten av entrén. Det kan även vara portar som ligger i 
närheten av krogar som får ovälkomna besök på natten. 
Oavsett vilket behov du har så skräddarsyr vi en lösning som 
passar just för dig. 

Här är några av fördelarna med entrétvätt:

  Din fastighet upplevs som positiv, välkomnande  
och trygg

  Arbetet görs snabbt och effektivt tidigt på morgonen  
så att verksamheten inte störs

  Du får mindre smuts inomhus vilket innebär  
att städbehovet minskar

Någon har sagt att man får bara en chans att göra ett bra första intryck. Och det 
gäller definitivt för entrén på din fastighet. Är entrén smutsig och nedskräpad blir 
intrycket därefter. En ren och fräsch entré däremot ger ett positivt intryck och 
känns välkomnande för alla som besöker fastigheten. Låt oss se till att entrén hos 
dig alltid är ren, snygg och inbjudande. 
Det är billigare än du tror!  

  Slitage på golv minskar eftersom grus och smuts  
inte dras in lika mycket

  En billig lösning som säkerställer att dina besökare  
och boende möts av en ren och fräsch miljö

Skötselavtal – ett billigt alternativ
Vi kan hjälpa dig med allt ifrån skötselavtal där vi ronderar 
och tvättar med jämna mellanrum till enstaka rengöringar vid 
behov eller inför speciella händelser. Det är billigare än man 
kanske tror att få sina portar och entréer spolade. Du får 
naturligtvis en kostnadsfri offert och ett förslag att ta ställ- 
ning till, utan kostnad för dig. 

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se


