Terreinonderhoud
Een bedrijventerrein dat er verzorgd bij
ligt, draagt bij aan het visitekaartje van
uw bedrijf. Het doet er afbreuk aan als
het er slordig of vervuild uitziet.
Bovendien kunnen er door kapotte
bestrating of niet werkende
gebouwverlichting onveilige en
risicovolle situaties ontstaan. Alleen
daarom al is het de moeite waard om er
aandacht aan te besteden door het
structureel goed laten onderhouden.

Controle verlichting
Gladheidbestrijding
Groene aanslag verwijderen
Herstel straatwerk
Onderhoud hekwerken en
afrasteringen
Onkruidbehandeling
Rioolreiniging
Schoonhouden
Vegen
Wegdekreiniging
...

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.

Doorgaans bestaat dit uit werkzaamheden als het onderhouden van
bestrating op het terrein of het vervangen van defecte straat- en
gebouwverlichting. Ook het opruimen van zwerfafval en het reinigen
van rioolputten hoort tot het terreinonderhoud. Met de herfst en
winter komt daar het bestrijden van gladde wegen en stoepen, als
gevolg van mosgroei, sneeuwval of bevriezing, nog bij.
Als totaalleverancier bieden wij
De stoep van uw entree ligt vol blad en is door mosvorming akelig

een zeer breed en gevarieerd

glad geworden. Door verschillende afspraken tussen ondernemers

pakket van diensten in de

en hoveniers voelt niemand zich verantwoordelijk deze gevaarlijke

onderstaande hoofdgroepen:

situatie eens aan te pakken. Bovendien ziet de bewegwijzering er
slordig en verwaarloosd uit. Al met al geen fijne binnenkomer voor

Afval

uw gasten.

Catering
Gebouwonderhoud

Wij hebben voor u de oplossing

Ongediertebestrijding

Wij zorgen voor een structureel goede onderhoudsplanning, zodat

Inkoopcollectieven

uw terrein er altijd netjes en verzorgd uitziet. Wij zorgen voor inzet

Groenonderhoud

van de juiste mensen voor al deze voorkomende werkzaamheden.

Schoonmaakonderhoud

S&S Facility Services kan een collectief contract regelen tussen de

Specialistisch onderhoud

ondernemers van een bedrijventerrein, zodat u daar geen omkijken

Technisch onderhoud

naar heeft.

Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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