ALVÖRU HEILDARLAUSNIR
Við þrífum – þú leikur þér
Á hverjum degi ræstir starfsfólk BG tugþúsunda fermetra
í fyrirtækjum og stofnunum stórum sem smáum. Að auki
sinnir BG fjöldanum öllum af sérverkefnum fyrir fyrirtæki,
stofnanir og húsfélög.

HÚSFÉLAGAÞJÓNUSTA
BG býður uppá heildarlausnir þegar kemur að þrifum á sameignum fjölbýlishúsa. Við þrífum – þú leikur þér.

Við sjáum um þig ...

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
BG ræstir daglega tugi þúsunda fermetra í mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins. Við þrífum – þú vinnur.

SÉRVERKEFNI
BG sinnir allskyns sérverkefnum þegar kemur að hreingerningum. Við þrífum allt.
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BG þjónustan var stofnuð árið 1995 og hefur
allar götur síðan sérhæft sig í hreingerningum og
ræstingum. BG sinnir hundruðum húsfélaga í hverri
viku með það að markmiði að veita gæðaþjónustu.

HÚSFÉLAGAÞJÓNUSTA

HÚSFÉLAGAÞJÓNUSTA BG

Við þrífum – þú leikur þér

sé þrifin reglulega. Vel viðhaldin og hrein sameign tryggir
hærra fasteignaverð og auðveldar endursölu.
Við erum sérfræðingar í hreingerningum og ræstingum.
Við þrífum – þú leikur þér.

BG hefur boðið húsfélögum á Íslandi upp á þrif á
sameignum fjölbýlishúsa frá árinu 1995. Á þessum árum
hefur BG öðlast dýrmæta reynslu.
Það er oft mun hagkvæmara að fá utanaðkomandi aðila
til að sjá um þrifin á sameigninni og geta treyst því að hún

RÆSTINGAR

Hreingerningar

ÖNNUR ÞJÓNUSTA

Heildarþjónusta á einum stað

BG býður húsfélögum upp á reglulegar ræstingar á
sameignum og stigagöngum á verðum sem koma á óvart.
Algengast er að sameignir séu þrifnar einu sinni í viku, eða
oftar, ef þörf er á. En þættir eins og umgengni og stærð
hafa mikið um ræstiþörf hverrar sameignar að segja.

BG bjóða þrif á öllum gerðum fasteigna. Við einbeitum
okkur að því sem við gerum best meðan þú gerir eitthvað
sem þér finnst skemmtilegt. Við þrífum sameignina frá
toppi til táar, hátt og lágt. Við erum sérfræðingar þegar
kemur að ræstingum og hreingerningum.

BG sér um að veita ýmsa aðra þjónustu fyrir húsfélög.

BG veitir húsfélögum heildarþjónustu þegar kemur
að ræstingum eða hreingerningum fjölbýlishúsa. BG
leggur áherslu á persónulega þjónustu undir ströngum
gæðakröfum sem er sniðin að þörfum hvers og eins. BG
leggur metnað sinn í örugga og sveigjanlega þjónustu.

Oft sjá íbúar sjálfir um þrif á sameign, það leiðir hinsvegar
stundum til þess að eingöngu teppi eru ryksuguð en aðrir
hlutar sameignar sjaldan eða aldrei þrifnir. BG ræstir allar
tegundur af sameignum frá gólfi til lofts.

BG starfrækir öfluga hreingerningadeild sem sinnir
þrifum á öllu milli himins og jarðar. Starfsfólk BG býr yfir
afkastagetu og reynslu sem vandfundin er hér á landi.

Hvað er innifalið:

BG býður upp á eftirfarandi hreingerningar á
sameignum:
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Teppi í sameign eru ryksuguð
Gólf í anddyri eru ræst
Gluggar í sameign eru ræstir
Gluggakistur eru ræstar
Handrið eru þrifin reglulega
Hurðakarmar eru ræstir reglulega
Póstkassar eru ræstir
Gólf í sameign eru ræst
Blettir á veggjum eru fjarlægðir

Alhreingerningar
Veggja, loft- og gluggaþrif
Teppahreinsun
Gólfbónun
Gluggaþvott
Iðnaðarhreingerningar
Sorpgeymsluhreinsun
Háaloftahreingerningar
Neyðarhreingerningar
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Tunnuskipti
Bílastæðahreinsun
Bílastæðamálun (í samstarfi við aðra aðila)
Hreinsun á lóðum
Umsjón með ruslastömpum
Utanhúshreinsun (klæðningar ofl)

„Það er oft mun hagkvæmara að fá
utanaðkomandi aðila til að sjá um þrifin
á sameigninni og geta treyst því að öll
sameignin sé þrifin reglulega. Hrein
sameign tryggir hærra fasteignaverð og
auðveldar endursölu.“

Hafðu samband við okkur í síma 533 5000 og
við metum ræstiþörf sameignarinnar og gerum
verðtilboð þér að kostnaðarlausu.

