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Hej!
 
Vill du också fixa till taket, fasaden och utemiljön kring din fastighet nu när vår och sommar är i
antågande?

Vårt förra mail om utemiljö var mycket uppskattat och det var många av våra kunder som
beställde en eller flera av våra tjänster. Om du är intresserad så är det bara att du kontaktar
oss så hjälper vi dig. Just nu bjuder vi på kostnadsfri rådgivning om hur du får det rent, snyggt
och fräsch runt hela din fastighet.  

Ring 020-36 40 40 så bokar vi en tid som passar dig. Vår garanti: Du kommer bli nöjd och glad
när du fått det rent och fixat runt din fastighet.
 
Vilken av våra tjänster är du mest intresserad av? Klicka nedan och läs mer.

Läs mer om taktvätt Läs mer om fasadrengöring Läs mer om marktvätt

Hur ser det ut för dig? Har du tagit en titt på hur fasaden, taket och utrymmena runt
fastigheten ser ut? Som du redan vet utsätts tak och fasaderna hela tiden för nedsmutsning.

Smuts och påväxt går hand i hand och leder båda två till att hus riskerar att skadas allvarligt.

Dessutom ser det illa ut, men det är lätt fixat när du anlitar oss. 

Du kan även drabbas av frysskador på byggnadsmaterialet om det står fuktigt. Det leder till att
byggnadsmaterial åldras i förtid och du får sämre värmeisolering i din fastighet, vilket kan
kosta hundratusentals kronor.

7 smarta skäl att ta hand om den heliga treenigheten (fasad, tak och uteplatser)

1. Du ökar värdet på fastigheten
2. Du minskar risken för att få fuktskador och påväxt som kan skada ditt hus.
3. Din fastighet får längre livslängd när du tvättar den regelbundet
4. Dina boende, besökare och hyresgäster trivs bättre
5. Du riskerar mindre skadegörelse och skapar trygghet när fastigheten är ren
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6. Du får lägre energiförbrukning
7. Din egendom blir attraktivare

Varför inte slå oss en signal nu när du har det i tankarna?

Ring 020-36 40 40 och beställ din kostnadsfria konsultation nu. 
 
Glada hälsningar
 
Torbjörn
Specialrengöringar Sverige
 

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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