Gevelonderhoud

donderdag

10:30

10:00 Gevelonderhoud

Uw gevel:
visitekaartje
van het bedrijf
Het is halverwege de ochtend, rond koffietijd. Terwijl het personeel
geniet van een kop koffie, zijn de glazenwassers van Ruitenheer de
gevel aan het ontdoen van de sporen die het weer op het pand heeft
achtergelaten.

www.ruitenheer.nl

24-uurs service & onderhoud

gevelONDERHOUD

Ruitenheer
Naast gevelonderhoud kunt u bij
ons terecht voor schilderwerk,
schoonmaak, calamiteitendienst,
hygiëne care, beveiliging,
groenvoorziening, bouw, en
vloeronderhoud.

Uw wensen
staan centraal,
24 uur per dag
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Hydrofoberen /
Conserveren

gevel laten stralen? Ruitenheer
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de goede staat van uw gevel, nadat

helpen. Onze medewerkers heb-

deze is gereinigd. Bij een gemetselde
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Uw wensen zijn ons uitgangspunt.

per week. Wij zijn benieuwd wat we

Uw gevel is bepalend voor de

weer, verkeer, bouwwerkzaamheden en luchtvaart .

Glasbewassing
Na het gevelonderhoud ziet uw gevel

voor u kunnen doen!

Gevelreiniging
en gevelonderhoud
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zijn in het bezit van het vakdiploma

uitkomst bieden. Wij bieden u alle

‘Glazenwasser’ en ‘Glasbewassing in

soorten van gevelreiniging aan, van

uitzonderingssituaties’.

natuurlijk ook schone ramen bij. De

hogedrukreiniging van metselwerk en
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Iedere gevel is anders en verdient
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Voegwerken

juiste onderhoudssmiddelen zijn.

Ruitenheer is gespecialiseerd in

Geinteresseerd? Vraag vandaag

het herstel van bijna alle gevels en

nog een vrijblijvende offerte aan bij

geveldelen. Tijdens het gevelonder-

Ruitenheer.

houd kunnen wij uw gevel voorzien
van nieuw voegwerk, zodat deze er
weer als nieuw uit ziet en u op lange
termijn kosten bespaard.
Bel ons, 24 uur per dag

(020) 697 55 60

24-uurs service & onderhoud

* Ruitenheer is ISO-9001, VCA* versie 2008/5.1 gecertificeerd

