Anabas Group tilbyr servicepakke!

Til dere som

kunde
r

Vi settet fokus på individuell
service og oppfølging!

Tjenester i vår servicepakke!
Hovedrengjøring

Vi tilbyr vaktmestertjenester til
din hytte, bolig, næringsbygg,
sameiet eller lignende!
Anabas Group er en totalleverandør av tjenester og
setter fokus på individuell service og oppfølging.
Du som kunde skal kunne benytte dere av våre tjenester
som totalleverandør innenfor en rekke
vaktmesterjenester.

Fasadevask
Maling av fasade
Vinduspuss
Periodisk renhold
Plenklipping/Hekkeklipp
Snømåking
Gulvbehandling/Imprignering
Vanning

Vi har lang erfaring med tjenester innenfor forefallent
arbeid som plenklipp/hekkeklipp, snømåking, vanning,
maling, feiing og enkle snekkeroppdrag og har
profesjonelt utstyr til å utføre dette.
Anabas Support AS og Anabas Solution AS er offentlige
godkjente renholdsbedrifter og kan utføre profesjonell
husvask både utvendig og innvendig. Vi utfører også
vindusvask og periodisk renhold.
Se i vår liste til høyre for hvilke tjenester vi kan tilby!
Dere kommer med ønsker til tjenester og
vi vil følge opp at dette blir utført.

Utskiftsmatter og rekvisita
Vi ser frem i mot å utføre service fo r d ere!

www.anabas.no

-

post@anabas.no

-

21 55 59 00

Vi er medlem av Grønt Punkt og
er sertifisert Miljøfyrtårn!

Hovedrengjøring
I denne pakken tilbyr vi hovedrengjøring av deres dagligvare 2 ganger i året eller etter avtale. Dette
innebærer nedvask av tak, vegger, gulv, hyller og kasseområdene. Vi bruker miljøvennlige produkter så
langt det lar seg gjøre.

Gulvbehandling tilpasset

For porcellanato flis anbefaler vi at det gjøres en oppskurring 1-2 ganger i året. Ved ønske kan vi
gjennomføre en forseglingsprosess av flisene deres. Dette er en prosess over 8-10 måneder, hvor vi
bruker korrekte pader for å gjennopprette glansen i flisene.
For terreazzo flis anbefales diamantsliping. Dette er en engangsjobb, hvor sluttresultatet vil sørge
for byens mest skinnende gulv! Gulvene behandles med profesjonelt utstyr og skures grundig før
boning. Vi vet hvor viktig rene gulv er for et godt førsteinntrykk og hygiene. Det anbefales også et
vedlikeholdsprogram i etterkant, for å beholde glansen over lengre tid.

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.

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

Maling av fasade
Vi kan utføre maling av deres fasade, vi står for utstyr utenom selve malingen.

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.

