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Låt inte luftens råttor förstöra din fastighet – dra nytta
av vår kostnadsfria rådgivning redan idag! 
 

Hej,

Bosse på Specialrengöringar Sverige®

här. Nu närmar vi oss fågelsässong

med stormsteg och det är hög tid att

skydda ditt hus mot ovälkomna gäster.

Ja, det är inte för inte som de kallas för

luftens råttor. 
 

Fågelskydd fungerar absolut bäst när

man kan arbeta preventivt.

Fåglar är envisa djur, när de väl vant sig

vid en plats de gillar så kan det vara

ganska besvärligt att bli av med dem igen.
 

ÄGGSTRA ERBJUDANDE: Kostnadsfri rådgivning till dig
 

Vi har arbetat med fågelskydd och

sanering efter fåglar i snart 20 år.

Under åren har vi motat bort fåglar från

några av Sveriges mest kända

fastigheter.

Vi har hjälpt några av de största

fastighetsägarna och tagit fram

hundratals olika lösningar mot fåglar.

Varje fastighet är unik och det finns inte

en metod som passar för alla.
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Därför vill jag ge dig en kostnadsfri
konsultation där vi kan hjälpa dig med
goda förslag på vad som kan göras på just
ditt hus. Vi önskar dig alltså en glad påsk
med ett äggstra bra erbjudande!

(Specialrengöringar Sverige förbehåller sig
rätten att neka erbjudandet om fastigheten
ligger mer än 40 km från närmsta kontor.)

Erbjudandet gäller till den 30 april 2018.

Var snabbare än en pilgrimsfalk och ring direkt! 
Du når oss på 020-36 40 40!
 

Pilgrimsfalken är kanske svårslagen, med sin topphastighet på 325 kilometer i
timmen så är den nog världens snabbaste djur. Men skjut inte på det här ärendet,
du behöver agera ganska snabbt för att hinna innan fåglarnas häckning börjar.

Ring oss därför redan idag. Du får som sagt kostnadsfri rådgivning så att du väljer
rätt sätt att skydda just din fastighet. 

Specialrengöringar Sverige® - ett rikstäckande företag
inom avancerad rengöring.
 

Specialrengöring - Förebyggande skydd - Analyser - Återställning av skador 
- det är den verksamhet som vi på Specialrengöringar Sverige® arbetar med.

Vi finns över hela Sverige och hjälper några av Sveriges mest kända fastigheter och
fastighetsägare.

Här har du länkar till några av de tjänster som kanske kan vara aktuella för dig:

Fågelskydd och
sanering
 

Allmänt om
fågelskydd
Sanering efter fåglar

Fasad &
takrengöring
 

Fasadrengöring
Taktvätt
Fågelskydd

Klottersanering
för din fastighet
 

Besök vårt systerföretag 
Klotterkonsulten AKS för
hjälp med klottersanering.

Kontaktuppgifter direkt till de lokala kontoren runt om i Sverige

Luleå
Umeå
Sundsvall/Kramfors
Gävle

Örebro
Karlstad
Uppsala
Stockholm

Eskilstuna
Norrköping
Linköping
Jönköping
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Falun/Borlänge
Västerås

Visby
Malmö/Helsingborg

Kalmar
Göteborg

Följ oss  
 

Specialrengöringar Sverige | Kaminvägen 2, 176 77 Järfälla, Sweden
 

020-364040  |  info@specialrengoringar.se

Om du inte önskar få nyhetsbrev i framtiden och vill avregistrera dig, klicka här.
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