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BEHOV

Kontorsstädning – Mattvätt – Golvvårdsprogram 
– Fönsterputs – Trappstädning – 

Snabbrensning – Storstädning – Flyttstädning - 
Gardinskötsel - Butiksstädning - Tvätthantering 

När vi städar hos er ingår alla städartiklar i priset. 
Vi ser till att ni alltid har hygienartiklar på plats 
med eller utan skåpservice. Vi har alla varumärk-
en och även konsumentprodukter likt Rituals. 

Om du vill fräscha upp med nya dispenserar, kan 
vi vid större antal ordna sponsring direkt från fab-
riken och monteringen sköter vi åt er. 

Vi erbjuder inventering av den viktiga förband-
slådan, eller alcogel för händer. 

Vi jobbar för att minska förorening, avfall och 
användning av naturresurser. Vi väljer våra lever-
antörer utifrån kvalitets- och miljökriterier.

STÄDNING I VÄRLDSKLASS

STÄDSERVICE

Våra städare ser till att ni alltid har en representativ och välstädad kontorsmiljö, det är livskvalité. Vår 
städservice håller ert kontor rent och fräscht med hjälp av produkter som värnar om både miljö och 
plånbok. Med erfaren personal skräddarsyr vi en lösning till er så att ni alltid har det rent och snyggt. 
 När vi inleder ett samarbete presenterar vi alltid personalen för er och går igenom arbetet 
och vad vi kommit överens om. Under pågående arbete har vi alltid en regelbunden kontakt med er 
för att stämma av att allt utförs enligt era önskemål.
 Det som gör oss till den bästa leverantören är våra helhetslösningar för både produkter och 
tjänster. Vi erbjuder allt från daglig kontorsstädning med våra professionella städare till vår pop-
ulära ad-hoc städning av förråd. Vi gör givetvis även specialstädningar såsom golvvård och fönster-
putsning. Vår målsättning är att alltid leverera städning av hög kvalitet, med prio på servicekäns-
la och professionalism. En bra arbetsmiljö och kollektivavtal för våra städare ser vi som en viktig 
förutsättning för att kunna erbjuda detta.

Typ av städ?
Hur ofta?
Kväll/dag städning?
Storlek på lokal/lokaler?
Toalettartiklar?
Disk in/ut ur maskin?
Städ och plock i mötesrum/
arbetsplats?
Sommartider?

En leverantör mindre.
Samla allt på en faktura.
Bra service med smidig, personlig 
kontakt, vi kommer när vi lovar.
Bättre priser på förbrukningsartiklar.
Skåpservice, automatisk påfyllning.
Tids- och kostnadsbesparande 
leveranser och tjänster från en riktig 
helhetsleverantör.

CONTALIAS 
FÖRDELAR

E N K E LT  &  S K I N A N D E

T i p s !

Om ni vill vattnar vi även era växter.

Vi erbjuder detaljer såsom doftljus 
eller lyxigare tvålar och handcreme.

MILJÖFOKUS

Vi garanterar att 
avfall hamnar på 

rätt plats 
i återvinningen


