markisrengöring

En ren markis attraherar fler kunder och får
boende i fastigheten att trivas bättre
Din markis är en av de första sakerna som dina besökare och kunder möts av.
Om din markis är smutsig och i dåligt skick så blir intrycket därefter. Dessutom
så slits och skadas materialet i markisen om den inte rengörs med jämna mellan
rum. Och att byta markis kan bli en dyr historia. När vi tvättar din markis blir den
snygg och håller längre vilket gör att du kan spara en hel del pengar.

Vill du få dina markiser att se nya ut?
När du anlitar oss gör vi allt vi kan för att dina markiser ska bli
så fräscha som möjligt. Dina markiser rengörs med den
senaste tekniken som naturligtvis är miljövänlig. För att din
markis ska hålla sig snygg så länge som möjligt så impreg
nerar vi dem också. På så vis blir din markis vattenavstötande,
vilket innebär att smuts rinner av markisen och blir till viss del
självrengörande. Vi tvättar dina markiser på plats så du
behöver i de flesta fall inte ta ner dem. Om det behövs så tar
vi ner dem och sätter upp dem igen.

Teckna serviceavtal och få rabatt!

Varför välja oss?

Om du vill säkerställa att din markis alltid är ren och fräsch så
kan du teckna ett serviceavtal med oss. Då ser vi till att dina
markiser alltid är i toppskick och dessutom får du rabatt efter
som det blir lättare att planera vårt arbete.

Vi är Sveriges ledande företag inom avancerad rengöring för
fastighetsägare och vi är ett av företagen som har arbetat
längst i landet med markisrengöringar. Vi är rikstäckande så
oavsett var du befinner dig i Sverige så kan du få snabb
professionell hjälp. Bland våra kunder inom markisrengöring
kan nämnas Berns Salonger, Sturecompagniet, Restaurang
East och många andra. Men vi utför naturligtvis ännu fler
arbeten för mindre kunder såsom bostadsrättsföreningar och
enskilda fastighetsägare. Vill du ha en referens i din närhet så
tveka inte att kontakta oss.

Vi behandlar din markis
som om den vore vår egen
I utbildningen som alla i vår personal genomgår får vi lära oss
en viktig regel. Vi skall alltid behandla din egendom som om
den vore vår egen. Det innebär att vi utför arbetet så om
sorgsfullt som om vi tog hand om och behandlade vårt eget
hus. På så vis kan du alltid vara säker på att få ett bra resultat
när vi rengör och impregnerar dina markiser.

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

