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ETT STÄD- OCH
SERVICEFÖRETAG
MED EXTRA FOKUS
PÅ NÖJDA KUNDER

VI TAR SERVICE OCH KVALITET
TILL EN NY NIVÅ!
I snart 30 år har Ultra Clean verkat i städbranschen. Idag är vi ett välkänt företag som arbetar i
hela västra Skåne, med många nöjda och återkommande kunder. Det är vi mycket stolta över,
då vi alltid haft våra kunder i centrum. Det, i kombination med en riktigt hög servicenivå, har
tagit oss dit vi är idag.

Kompetent personal
På Ultra Clean har vi en kvalitetsmedvetenhet som slår det mesta. Till exempel återkopplar
vi alltid till våra kunder inom 24 timmar och det är alltid lätt att nå oss. Vi har lokala arbetsledare och kontor, vilket innebär att vi alltid är nära våra kunder och kan ge en snabb service.
Vår främsta resurs är våra medarbetare, som är Ultra Cleans ambassadörer. Samtliga är utbildade, både teoretiskt, praktiskt och i miljötänk, vilket garanterar kvaliteten på det utförda
arbetet.

En utvecklande arbetsmiljö
En stor del av vår personal har jobbat hos oss i många år, vilket vi är glada över, då vi vill vara
en bra arbetsgivare. Vi har därför en tydlig arbetsmiljöpolicy, som bland annat går ut på att
det ska vara roligt att arbeta hos oss och att våra medarbetare kan växa i sin yrkesroll. Vi tror
på en kultur som värderar samarbete och öppenhet högt. När anställda arbetar framgångsrikt
tillsammans kan de åstadkomma mycket bra resultat.

Socialt ansvar
På Ultra Clean tar vi också ett socialt ansvar för våra medarbetare. Vi uppmuntrar mångfald
och tror på individens kraft. Som praktikant har du med rätt engagemang goda möjligheter
till en fast anställning.
Vi ser fram emot att få dig som läser det här som vår kund. I denna broschyr hittar du
en mer ingående presentation av de städ- och servicetjänster som vi erbjuder!
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FASTIGHETSSERVICE
Ultra Clean hjälper er med
fastighetsservice och
fastighetsskötsel.

KÖPCENTRUM/
BUTIK

INDUSTRI/BYGG
OCH VERKSTAD

Med vår stora erfarenhet är vi
duktiga på att både vara serviceminded gentemot besökare
i centret och utföra vårt arbete
utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Vi jobbar med tuffa uppdrag
både inom industristädning och
byggstädning. Vi har flera års
erfarenhet, vilket gör att vi kan
ge garanti på utfört arbete

SKRÄDDARSYDDA SERVICETJÄNSTER
Med vår breda kompetens och gedigna erfarenhet i ryggen utför vi olika typer av servicetjänster. Det är alltid våra kunders önskemål och krav som styr, så berätta bara för oss vad
du vill ha hjälp med.

GOLVVÅRD
Ultra Clean har genom åren
utfört hundratals golvvårdsjobb
på olika typer av golv. Vi besitter
en mycket bred kompetens som
används för att uppnå bästa
möjliga resultat.

MATT-/GARDIN-/
MÖBELTVÄTT

VÄRDINNA/
VICEVÄRD

Vi tar hand om tvätt av möbler,
gardiner, mattor och andra
områden. Tveka inte att höra
av er till oss.

Vill ni att någon ska koka
kaffet så att det står klart när
ni kommer på morgonen, eller
behöver ni någon som sköter
er postgång? Då har vi rätt
personal till er.

Vår samarbetspartner

Vi har haft ansvaret för underhåll, reparation och
besiktning av Ultra Cleans bilar i 10 år.
Hör av er på 0736-60 09 74 för att se hur
vi kan hjälpa er!

Malmös bästa bilverkstad 2015/2016/2018

Läs mer på www.supremeauto.se

KONTORSSTÄDNING

FLYTTSTÄDNING

Ultra Clean står för service och kvalitet.
Vi ser till att ni slipper överfulla
papperskorgar och smutsiga golv.

Vår nöjd kund- garanti och slutbesiktning säkerställer att både
lämnande och ny part blir nöjd
med resultatet.

AKUTA UPPDRAG/
EXTRASTÄDNING
Vi erbjuder snabb responstid och
korta inställelsetider utifrån
uppdragsgivarens önskemål.

HELTÄCKANDE INOM STÄDTJÄNSTER
På Ultra Clean erbjuder vi ett utbud av städtjänster som fyller alla behov. Vi anser att alla
kunder, stora som små, är viktiga. Vi tar oss an våra uppdrag och ledningen av dessa med
noggrannhet och förståelse för våra kunders olika behov. Vi har välutbildade specialister
inom varje område, vilket säkerställer en slutprodukt i toppklass.

FÖNSTERPUTSNING

FASADTVÄTT

Vi vet vad rena fönster betyder
för välbefinnande och trivsel.

Låt proffsen göra jobbet så att ni
blir nöjda, får det fint och korrekt
utfört. Vi lämnar garanti på
utfört arbete.

TRAPPSTÄDNING/
UNDERHÅLL
Vi utför trappstädning både
åt bostadsrättsföreningar
och i hyresfastigheter.

Vår samarbetspartner

Wetrok skapar innovationer för den professionella
rengöringsprocessen med hjälp av hög schweizisk
kvalitet inom forskning och utveckling av rengöringsmaskiner och rengöringskemikalier.

AVTALSSTÄDNING

DAGLIG STÄDNING

Ultra Clean har lång erfarenhet av
städning. Vi erbjuder flertalet servicelösningar allt utifrån kundens
behov.

Vi strävar efter enkla, kvalitetsmedvetna, prisvärda och effektiva
lösningar.

"Ultra Clean står för en stark och enhetlig företagskultur.
Detta säkerställer att vi kan ge marknadsledande
värdeerbjudanden till varje kund."

SPECIAL- OCH
STORSTÄDNING

SKÖTSEL AV
UTEMILJÖER

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar
för alla typer av lokaler, till exempel
kontor, industri, sjukhus, skolor
och butiker.

Vi erbjuder skötsel av utemiljöer
i bland annat parker, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.

Vår samarbetspartner

FLEXIBLA leveranser
1700 m² stor lagershop
Över 3000 produkter online
Nordic Cleanware AB – Stenyxegatan 25B Malmö – 040-293830 – www.cleanware.se – info@cleanware.se

ETT AKTIVT MILJÖARBETE
På Ultra Clean jobbar vi i högsta möjliga utsträckning med miljömärkta kemikalier. Vi har
ett nära samarbete med våra kemleverantörer och påverkar denna bransch i en positiv
riktning. Miljötänkandet är en viktig del av vår verksamhet. Restprodukter tas tillvara för att
lämnas till respektive fraktion på återvinningsstationen. Vi strävar efter att använda så lite
kemikalier som möjligt och tar då hjälp av t.ex. microdukar, olika svampar och ett miljövänligt moppsystem. Rätt metod för rätt uppdrag, det är vår filosofi!

Miljömål
Arbetet med att formulera Ultra Cleans miljömål pågår kontinuerligt. Miljömålen hänger
samman med de betydande miljöaspekter för verksamheten inom Ultra Clean.

Miljöhandlingsprogram
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Miljöhandlingsprogrammet är skapat för att de uppställda miljömålen skall uppnås. Dessa
är i sin tur kopplade till företagets miljöpolicy.

E-post
info@ultraclean.se

Ultra Clean i Malmö AB
Silverviksgatan 2, Malmö

Eller ring vår kundtjänst
vardagar 08:00 - 16:30

Hemsida
www.ultraclean.se

Telefon
040-22 86 20

