Groenonderhoud
De uitstraling van uw bedrijf wordt niet
alleen bepaald door het gebouw, maar
ook door de groenvoorziening
eromheen. Daarom is het belangrijk dat
de aanleg, renovatie en het onderhoud
ervan door ervaren hoveniers wordt
gedaan.

Binnenbeplanting
Boomverzorging
Hydrocultuur
Landschaps- architectuur
Maaien
Onkruidbestrijding
Plantsoenonderhoud
Plantverzorging
Renoveren plantvakken
Schoffelen
Snoeien
Verwijderen c.q. kappen van bomen
...

Alles voor u

S&S Facility Services
organiseert, beheert, verricht
en controleert facilitaire
diensten voor bedrijven
en non-profit organisaties.
Onze dienstverlening omvat
alle mogelijke diensten en
leveringen van gerelateerde
producten rondom de
activiteiten of gebouwen van
onze opdrachtgevers.

Werkzaamheden rond uw bedrijfsgebouw kunnen bestaan uit het
ontwerp, aanleggen en onderhouden van uw bedrijfstuin. Veel
terugkomende werkzaamheden daarbij zijn onder andere het
snoeien en kappen van bomen en struiken, onkruidbestrijding,
maaiwerkzaamheden en onderhoud van vijvers.
Het gras is te hoog en het onkruid groeit tot aan de voordeur.

Als totaalleverancier bieden wij

Geen representatief plaatje voor uw klant die op bezoek komt. En

een zeer breed en gevarieerd

door een slecht tuinontwerp groeien bomen en struiken tegen de

pakket van diensten in de

ramen aan. Op het bedrijventerrein waar u gevestigd bent, is door

onderstaande hoofdgroepen:

verschillende afspraken tussen ondernemers en hoveniers het gras
op één plaats wel goed gemaaid en op andere plaatsen niet.

Afval
Catering

Wij hebben voor u de oplossing

Gebouwonderhoud

Wij regelen de hovenier die bij uw bedrijf past. Wij zorgen ervoor

Ongediertebestrijding

dat het structurele onderhoud goed gepland wordt, zodat het gras

Inkoopcollectieven

nooit te lang wordt. Wij zorgen voor een goed tuinontwerp waarbij

Groenonderhoud

beplanting niet hinderlijk wordt. S&S Facility Services kan een

Schoonmaakonderhoud

collectief contract regelen tussen de ondernemers en de hoveniers

Specialistisch onderhoud

van uw bedrijventerrein. Zo krijgt dit een uniforme uitstraling als

Technisch onderhoud

het om de groenvoorziening gaat.

Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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