städ och fönsterputs sedan 1988
 städning

 fönsterputs

 vaktmästeri

 entrémattor

 kaffe & frukt

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.

entrélösningar för en ren och fräsch skola
en bra entrématta ska bara göra sitt jobb och se till att smutsen och fukten
hålls utanför. Vår basmatta gör grovjobbet genom att hålla både våt
och torr smuts på utsidan. Med ca 10 mm tjockt gummi på bak
sidan ligger mattan alltid slätt och på plats. Basmattan finns i tre
diskreta färger och fem olika storlekar.

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
garanterat miljövänlig hantering vid
zz
tvätt av mattorna

läs mer
om våra
entrélösningar
på hemsidan
www.stadkonsult.se
/entremattor

vi laddar din kaffemaskin med förstklassigt
italienskt kaffe. Välj mellan 4 sorter.
Första 700 kopparna gratis när
du provar en kaffemaskin!
*) Installationskostnad 700 kr. Vid tecknande
av kontrakt bjuder vi på installationskostnaden.

en god kopp kaffe!
– det kan göra hela skillnaden
för en lyckad förmiddag. Våra
kaffemaskiner från Bianchi är
designade för att brygga kaffe
som det ska smaka – vanligt,
espresso eller cappuccino.
Maskinerna finns i olika
storlekar.

Prova gratis *
en vecka!

PAR 08-51911550

städa lugnt

städning på årsbasis
- jämnare ekonomi och
enklare planering

bästa konceptet för dig!

att städa i lokaler med full ruljans och massor av
folk i rörelse kräver god planering och flexibilitet.
Hur fungerar det på din skola?

när det passar er: vi kan lägga upp
städningen efter ett schema som passar aktivi
teterna i era lokaler. Behövs kompletterande
behovsstädning senare under dagen planerar
vi för det också.

jämnare ekonomi: när vi kan lägga
upp städningen för hela året får du möjlighet att
dela upp betalningen så att du får samma månadskostnad. Planerade underhåll som t.ex.
golvvård och fönsterputs kan ingå i avtalet.

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

planerat underhåll: där har
du nyckeln som bidrar till fräscha lokaler
år efter år. Inget blir bortglömt eller
ogjort p.g.a. tidsbrist. Vi håller koll på att
er och elevernas arbetsmiljö alltid ger ren
inspiration!

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 skola?
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

