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Nu när snö, is och frost håller på att försvinna är det en bra idé att ta en titt på
fasaderna på dina fastigheter. Är de smutsiga och solkiga? I så fall kan det vara
dags för en fasadrengöring. 
 
Som du vet utsätts dina fasader för nedsmutsning hela tiden. Och detta kan leda
till problem. Till exempel tränger vatten ständigt in i fasaden vilket kan leda till att
fasaden och byggnadsmaterial bryts ned, vilket i sin tur kan leda till mögel och röta
som kräver sanering. Och sanering kan bli en dyr historia. Dessutom leder en
fasad med hög fukt till sämre värmeisolering hos fastigheten. Detta kan också ge
dig höga och onödiga kostnader.

Din fastighet är unik och ska behandlas därefter

När man ska rengöra en fasad så måste man ha i åtanke att alla fastigheter har
olika förutsättningar. Materialet är unikt. Omgivningen är unik. För att lyckas måste
man därför projektera noggrant. Vi på Specialrengöringar Sverige har en komplett
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verktygslåda med kunskap och utrustning som kan lösa alla typer av behov när det
gäller fasadrengöring.
 

Vi är experter på rengöring

När du anlitar oss för att göra rent fasaden på din fastighet kan du vara helt trygg
och säker på att jobbet görs på rätt sätt. Vi är experter både på att rengöra och på
förebyggande åtgärder. Vi har hjälpt hundratals fastighetsägare över hela Sverige
sedan 2002. Vi är rikstäckande och hjälper såväl stora butikskedjor, industri- och
fastighetsbolag, mindre restauranger och bostadsrättsföreningar.

Det här vinner du på en fasadrengöring
Ökat värde på fastigheten
 
Regelbunden fasadrengöring förlänger livslängden
 
Ökad trivsel hos boende, besökare och hyresgäster
 
Rena fräscha hus riskerar mindre skadegörelse och skapar trygghet
 
Lägre energiförbrukning
 
En attraktivare egendom

 

Specialerbjudande
– provtvätt 150 kr (ord. pris 3 500 kr)

 
För att du ska kunna se vilket resultat en fasadrengöring skulle ge din fastighet och
vad det skulle kosta får du just nu en provtvätt för endast 150 kr (ordinarie pris
upp till 3 500 kr). Om du sedan blir kund behöver du inte betala för provtvätten. 
 



Ring oss idag för att boka din provtvätt eller ställa frågor.

Du når oss på 020-36 40 40.
 

(Specialrengöringar Sverige förbehåller sig rätten av avstå att ge erbjudandet om fasaden är
längre bort än 40 km från närmsta kontor. Erbjudandet gäller till och med 2018-05-25)

Vi har även många andra tjänster som du kanske är
intresserad av. Klicka på någon av länkarna nedan så kan du
läsa mer om våra populära tjänster inom fastigheter.

Taktvättning
Marktvättning
Fågelskydd

Ventilationsrengöring
Injustering av
ventilation
Luftkvalitetmätningar

Vårt systerföretag
Klotterkonsulten AKS
erbjuder olika
klottersaneringstjänster.
www.klotterkonsulten.se

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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