Specialistisch onderhoud
Als vervuiling niet meer verwijderd kan
worden met de dagelijkse schoonmaak,
is specialistische reiniging aan de orde.
Hiertoe behoren onder andere het
hogedrukreinigen, het schoonmaken
van liftschachten, plafondreiniging en
nog veel meer.

Aluminium reiniging en conserveren
Dakconstructie reinigen
Gevelreiniging
Hekwerkreiniging
Hogedrukreiniging
Hydrofoberen van gevels
Industriële reiniging
Kunststof reiniging en conserveren
Liftreiniging
Natuursteen polijsten
Plafondreiniging
Reiniging tijdens productiestops
Stofvrij stralen
Tapijtreiniging
Terrasreiniging
Zandstralen
Zonnepaneelreiniging
Zwembadreiniging
...

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.

Voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden die niet tot
de

reguliere

schoonmaak

behoren,

zijn

vaak

uiteenlopende

specialisten nodig. Met speciaal materiaal en specialistische kennis
en inzicht weten zij hoe de klus het beste geklaard kan worden.
Met behulp van cursussen, documentatiestudie en waarborging
van ervaring onderscheiden echte specialisten zich. Of het nu gaat
om dieptereiniging van sanitaire ruimtes en keukens, of reiniging

Als totaalleverancier bieden wij

van gevels, lamellen, gordijnen en computers. Of bijvoorbeeld het

een zeer breed en gevarieerd

periodiek vloeronderhoud van lino, tapijt of marmer is het werk

pakket van diensten in de

voor echte vloerspecialisten. Denkt U ook eens aan de huidige

onderstaande hoofdgroepen:

veiligheids en arbo-eisen, veel werkzaamheden moeten verplicht
uitgevoerd worden met een hoogwerker. Hier is gecertificeerd

Afval

personeel voor nodig.

Catering
Gebouwonderhoud

Wij hebben voor u de oplossing

Ongediertebestrijding

Wij pakken urgente zaken direct op. Wij inventariseren vooraf de

Inkoopcollectieven

situatie ter plaatse. En dat doen we grondig. Zo weten wij namelijk

Groenonderhoud

precies wat er gedaan moet worden en welke specialist in ons

Schoonmaakonderhoud

netwerk de klus het beste kan klaren. Want alleen gespecialiseerde

Specialistisch onderhoud

bedrijven zijn in staat om specialistisch schoonmaakwerk goed te

Technisch onderhoud

doen. Wij bieden geven u daarbij een deskundig advies en zorgen

Terreinonderhoud

voor een goede planning.

Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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