Hustomtar Sverige AB startade 2004. Vi är ett serviceföretag med hela
Storstockholm som upptagningsområde och arbetsplats. Vår idé och mål är att vi
ska kunna leverera alla typer av servicetjänster till våra kunder, ett telefonnummer,
en faktura.
Detta kan vi hjälpa er med.

Lokalvård
Oavsett om din lokal består av 200 kvm eller upp emot 10 000 kvm, sköter vi er lokalvård med hög
kvalité och service. Vi håller vad vi lovar och det är alltid samma person som utför arbetet. Vi lyssnar
in vad ni som kund vill ha och tar hand om allt inom lokalvård. Har ni en företagslägenhet som behöver
lokalvård tar vi självklart även hand om den. Med våra 25 års erfarenhet ger vi ert företag och
anställda en bättre arbetsmiljö som ökar produktiviteten och sänker er sjukfrånvaro. Medarbetare som
trivs gör ett bättre arbete!

Vaktmästeritjänster
Med en hustomte får ni en vaktmästare som sköter alla vaktmästeritjänster företaget behöver helt
baserat på era behov. Det innebär att hustomtar kan finnas hos er enstaka tillfällen, några timmar i
veckan, varje dag eller rent av endast någon dag i månaden. Som handyman och vaktmästare tar
hustomtar hand om internflyttar, montering, diverse inköp, byte av glödlampor och lysrör och all den
kontorsservice ni behöver.

Montering
Vi hjälper er att sätta upp era Whiteboard, förvaringshyllor, tv skärmar, projektorer m.m. Med vår hjälp
behöver ni varken ha verktygen, tiden eller kunskapen.

Transporter & skräpkörningar
Vi utför transporter, från ett kuvert till pall, nya saker eller gamla saker som ska till tippen. Vi har
transporttillstånd och försäkringar som även täcker transporter av värdefullt gods.

Mattvätt & golvvård
Vi hjälper er med alla typer av golvvård, oavsett om det rör sig om ett plastgolv, linoleumgolv, olika
typer av trägolv eller om golvet är ett textilt golv ger vi det rätt ytbehandling. Vi vårdar även golv av
sten och betong.
Vi tvättar textila mattor utan vatten.
Fördelar med det är att risken att mattan krymper eller risk för vattenskador elimineras.
Vi använder oss Carpet Cleaner metoden som är till 98% en naturlig produkt med nedbrytningsbara
ingredienser.
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Prislista hyresgäster Kungsleden Kista

Timpris per person:

370 kr.

Startavgift:

375 kr.

Ta med emballage:

700 kr. (max 3 kubik)

Påslag vid utlägg:

10%

Minimumdebitering 2 timmar.
Eventuella parkeringskostnader tillkommer.
Alla priser är exklusive moms.

Lokalvård, transport och skräpkörning offereras.

Beställning görs enklast till order@hustomtar.se eller telefon 08-623 16 90
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