Toilethygiëne
In een zakelijke omgeving is een
perfecte sanitaire hygiëne een eerste
vereiste. Het is een signaal dat u
respect toont voor uw gasten en
medewerkers. En vaak geeft het
nieuwe klanten die bij u op bezoek
komen een goede indruk over de
kwaliteit die ze van uw bedrijf kunnen
verwachten. Toiletgroepmiddelen, zijn
zaken die goed geregeld moeten zijn.
Het gaat dan onder meer om
handdroogsystemen, zeepdispensers,
toiletautomaten, damesverbandcontainers en luchtverfrissers.

Afnemen gereedschap
Damesverbandcontainers
Disposable handdoeken
Handdroogsystemen
Luchtverfrissers
Sanitaire voorzieningen
Toiletautomaten
Toiletgroepmiddelen
Toiletgroepreiniging
WC rol dispenser
Zeepdispensers
...

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.

Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe intensief worden de sanitaire
ruimtes gebruikt en hoe exclusief moet de uitstraling zijn? Een
handdoekautomaat of zeepdispenser kopen, huren of ze in bruikleen
nemen? Welke oplossing past binnen uw budget? Wat zijn de vooren nadelen? De voorraad toiletpapier is iedere keer op, u weet niet
wat u verbruikt. En met name voor grote bedrijven speelt de vraag
of er centraal of decentraal geleverd moet gaan worden.

Als totaalleverancier bieden wij
een zeer breed en gevarieerd

Wij hebben voor u de oplossing

pakket van diensten in de

S&S Facility Services kijkt samen met u naar uw bedrijfssituatie

onderstaande hoofdgroepen:

voor de best passende oplossing voor u: aanschaf, huur of
bruikleen. Verder regelen wij alles: van de juiste frequenties rondom

Afval

leveringen, planning rondom montage, reparatie én (indien nodig)

Catering

vervanging van artikelen in een nieuwe kleur bij het restylen van

Gebouwonderhoud

uw toiletten. Naast sanitaire diensten regelen wij ook zaken voor u

Ongediertebestrijding

als schoonmaakmiddelen, inloopmatten en vuilniszakken.

Inkoopcollectieven
Groenonderhoud
Schoonmaakonderhoud
Specialistisch onderhoud
Technisch onderhoud
Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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