KONTOR
RENGØRING
En ren og indbydende arbejdsplads giver et
sundt indeklima og glade medarbejdere.
Vi er et familieejet firma, som har eksisteret i snart
10 år. Vi har gennem årene udført kontorrengøring
for en række førende virksomheder i Nordjylland.
DIN AFTALE MED OS
INDEBÆRER:
• Dit behov kommer i første række.
• G
 rundig rengøring – vi sørger for
at alle de områder du ønsker rengjorde står pæne og rene. Dvs. vi
sørger for alt fra baderum, toiletter, køkkener/kantiner til kontorerne.

Vi har arbejdet sammen med Total Service
i flere år, samarbejdet har
fungeret til vores fulde tilfredshed. De leverer den
aftalte service til den aftalte
tid og er der brug for ekstra
ydelser er de altid parat med
en løsning.
BO GEJL, LMJ

• V
 i udfører synlig rengøring – dvs.
at vi kommer i arbejdstiden, men
det afpasses til, hvordan din hverdag hænger sammen. Synlig rengøring giver mulighed for at sætte ind på områder, der behøver særlig
fokus. Der er altid mulighed for at vi kan snakke om tingene.
• Vi har kun dansktalende personale, hvilket letter kommunikationen.

Vi har igennem de sidste 5 år haft et rigtig godt samarbejde
med Totalservice. Vi har gennem årene lært Totalrengøring at
kende, som en ansvarlig, servicemindet og handlekraftig virksomhed,
der tager rengøringsfaget seriøst og gerne vil levere et godt produkt.
Desuden er de altid samarbejdsvillige og fleksible i forhold til løbende at finde de bedste løsninger inden for deres fagområde.
ERIK STEFFENSEN, LYNGBJERGGÅRDSKOLEN

SKAL VI LAVE EN AFTALE?
Det er dit behov, der er i centrum for vores arbejde. Derfor tager vi gerne
en uforpligtende snak om en rengøringsaftale, der er skræddersyet til dit
firma. Om det så betyder, at vi skal gøre rent én, to eller flere gange om
ugen, er helt op dig.

FÅ ET TILBUD
Det er GRATIS.

Dejlig nede på jorden service. Vi benytter
os af deres rengøringsservice og affaldshåndtering. De kommer som aftalt, de er fleksible
ved akut opståede behov, hvilket jo hænder, når
man har et shopping-center og så har de ikke
mere travlt, end man kan nå at veksle et par ord
med dem, når de er i sving.
JESPER STUHR, SHOPPEN

SAMARBEJDSPARTNERE
AGRI NORD Idrætscenter
Blade Test Centre A/S
DCH
Den Sociale Skadestue
DNV GL
EDC Danebo
Shoppen
ERIK MAIBOM A/S
FKSSlamson
Global Boiler
J.B Byg & Montage
K. Knudsen A/S
Kingo Karlsen A/S
Kristian Rytter A/S
LEIF M. JENSEN A/S
Lyngbjerggårdskolen
M. J. ERIKSSON a/s
Spar Nord Bank A/S
VODA A/S
Reno-Nord I/S

TOTALSERVICE
Snedronningensvej 2B
9230 Svenstrup J
98770065
info@totalservice-aalborg.dk
www.total-vikarservice.dk
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