Anabas Group tilbyr servicepakke!

Til dere som

kunde
r

Vi settet fokus på individuell
service og oppfølging!

Tilbud til deres kontorer!
Anabas Group er en totalleverandør av tjenester og
setter fokus på individuell service og oppfølging.
Tjenester i vår servicepakke!
Hovedrengjøring hver
sommer

Du som kontaktperson skal derfor enkelt kunne formidle
kommentarer, komme med innspill og føle at deres lokaler
er i vårt sentrum.

Oppskuring og boning hver
sommer

Som et tillegg til vårt periodiske renhold ønsker vi som
leverandør å tilby dere en utvidet servicepakke.

Imprignering gulv

Basert på erfaring ser vi at mange kunder har hatt nytte
av oss som en komplett serviceleverandør. Det er
kostnadseffektivt og vil øke opplevelsen av deres lokaler
betraktelig med våre nøye uttenkte tjenester tilpasset for
dere.

Vinduspuss høst og vår
Desinfiseringspakke
Utskiftsmatter og annet
rekvisita
Kantineservice

Se i vår liste til høyre for hvilke tjenester vi kan tilby!
Nærmere forklaring finnes på baksiden av arket.
Dere kommer med ønsker til tjenester og
vi vil følge opp at dette blir utført gjennom året.

Fasadevask
Plenklipping/Snømåking

Vi ser frem i mo t å utføre service for d ere!

www.anabas.no

-

post@anabas.no

-

21 55 59 00

Vi er medlem av Grønt Punkt og
er sertifisert Miljøfyrtårn!

Hovedrengjøring hver sommer
I denne pakken tilbyr vi hovedrengjøring av deres lokaler i løpet av barnehagens sommerferie. Dette
betyr nedvask av tak, vegger og gulv samt lister og dører. Vi rengjør også toaletter og eventuelle kjøkken.
Vi bruker miljøvennlige produkter så langt det lar seg gjøre.

Oppskuring og boning hver sommer
I denne pakken tilbyr oppskuring og boning av deres gulv i løpet av stille sommerperiode. Gulvene
behandles med profesjonelt utstyr og skures grundig før boning. Vi vet hvor viktig rene gulv er for en
barnehage og lover dere skinnende nye og rene gulver.

Imprignering gulv
Vi utfører nano imprignering av gulv for sterkere overflate og lengre vedlikeholdsmessig resultat. Vi
bruker spesial pads med syntetiske diamantkrystaller til vårt arbeid og garanterer et utmerket resultat.
Produktene vi bruker til dette er svanemerkede.

Vinduspuss høst og vår
Rene vinduer er viktig for triveligere lokaler både fra utsiden og for innemiljøet. Vi tilbyr i denne pakken
og utføre vindusvask fast to ganger i året, på vårparten og høsten.

Desinfiseringspakke
I denne pakken tilbyr vi desifisering av typiske bakterielle områder. Dette gjelder toalett, kjøkken,
spisebord, møterom og tastatur/mus til PC.

Utskiftsmatter og annet rekvisita
Vi tilbyr å kjøpe inn og skifte ut matter, toalettpapir, avfallsekker og annet rekvisita ved behov. Vi
sørger hele tiden for at det er nok påfyll.

Kantineservice
Vi kan tilby personell til deres kantina, eventuelt være en total driftsleverandør i forhold til innkjøp,
matlaging og salg med mer.

Fasadevask
Vi tilbyr å vaske fasaden på deres bygg en gang i året. Vi bruker høytrykkspyler ved ønske.

Plenklipping
Vi har profesjonelt utstyr til å utføre dette periodevis for dere.

Snømåking
Vi har profesjonelt utstyr til å utføre dette for dere.

Håndtverkertjenester
Anabas har sentral godkjenning innenfor tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.
Vi kan derfor stå for oppdrag innenfor mindre og middels byggearbeider.

