städ och fönsterputs sedan 1988
 trappstäd

 fönsterputs

 städ tvättstuga

 vaktmästeri

 entrémattor

MJ Städkonsult AB är en väletablerad
städfirma verksam inom städ och
fönsterputs i Göteborg sedan 1988.
För oss är begrepp som kvalitet, miljö
och flexibilitet inte bara ord – det är
egenskaper som ska känneteckna allt
vi gör i vårt dagliga arbete. Det ger dig
en garanti att vi alltid utför ett gott
arbete. Vi kallar det städa lugnt.

alltid snyggt och fräscht i trappuppgången
en bra entrématta ska bara göra sitt jobb och se till att smuts och fukt hålls
utanför. Vår basmatta gör grovjobbet genom att hålla både våt och torr
smuts på utsidan. Ibland kan en kombination av två mattor behövas
för att göra jobbet effektivt. ”Skrap” är precis vad det låter som, en
grövre entrématta med kraftiga fibrer som tar hand om den
värsta smutsen. Vi hjälper dig att hitta rätt kombination för
dina lokaler.

vad vinner du på att hyra
en entrématta?
du får lägre städkostnader och mindre slitage
zz
bestäm själv hur ofta du vill att
zz
vi ska byta entrémattan
en välkomnande innemiljö med möjlighet
zz
att profilera dig

läs mer
om städ för
bostadsrätts
föreningar
www.stadkonsult.se
/vem-ar-du

garanterat miljövänlig hantering vid
zz
tvätt av mattorna

PAR 08-51911550

städa lugnt

vi kan göra
mycket mer än
städa trapphuset!
moppa trappor är kanske det första du tänker
på när en städfirma erbjuder din bostadsrättsförening sina tjänster. Men visst vore det fint om
vi kan sköta en del annat underhåll när vi ändå är
på plats?

entrélösningar: en

riktigt bra entrématta minskar behovet av golvvård, slitaget på
golvbeläggningen minskar också och trapphuset
ser fräschare ut längre tid.

fönster & annat: självklart kan
vi städa andra utrymmen som källare,
tvättstugor och vindsutrymmen. Stora
fönster och många fönster är inte
heller något problem.

minivaktmästaren:
när vi ändå är i huset kan vi även
byta lampor, smörja ytterdörren
som går trögt eller hänga upp nya
anslagstavlor. Låt oss fixa allt smått
som annars lätt blir ogjort.

bästa konceptet för dig!

städa lugnt – det är namnet på vårt kvalitetssystem
som hjälper oss att arbeta på ett tydligt och engagerat
sätt.
tydlighet – för att ett samarbete ska bli bra är det
viktigt att vi pratar samma språk. Vad betyder ”städa”
för dig? Vi är noga med att försäkra oss om att vi faktiskt pratar om samma sak. Vi arbetar med tydliga arbetsbeskrivningar och du har möjlghet att själv gå
med och göra en avstämning på vårt arbete. Då får vi
möjlighet att göra justeringar så att du får den städning du har tänkt dig.
öppenhet – helst vill vi att det ska vara både bra och
billigt, eller hur? Samtidigt vet vi att vi inte kan få en
Porsche om vi betalar för en Peugeot. Med våra tydliga offerter och öppen redovisning av alla kostnader
kan du vara säker på att du verkligen får det du betalar för. Vilken modell du än väljer.
miljötänkade – att tänka på hur vi arbetar är oerhört viktigt i städbranschen där vi använder kem som,
om de används felaktigt, kan skada vår miljö i onödan.

vad kan
vi göra för
din förening?
läs mer om våra tjänster på
www.stadkonsult.se
eller ring
031-711 18 60

Vårt miljöledningssystem är ISO14001-certifierat och
all vår personal är utbildad för att använda rätt kem
vid rätt tillfälle och i rätt dos.
Det här är några tankar om hur vi tänker för att städa
lugnt så att du också kan vara lugn: lugn för att du vet
att vi gör ett bra jobb och att du får det du betalar för.
Läs gärna mer om vårt koncept på hemsidan under
www.stadkonsult.se/stadalugnt

norra ågatan 10, 416 64 göteborg
031-711 18  60

info @stadkonsult.se
www.stadkonsult.se

