Neteges Granera
Carrer Columbrets 26
43206 REUS
Telèfon 659485734
granera2020@gmail.com

Neteges Granera amb seu a Reus i servei a tot
Catalunya.
Som coneixedors de la importància que té la qualitat per als
clients, per això donem solucions amb un equip preparat i
especialitzat per a tot tipus de reptes professionals.
Treballem sempre amb materials de màxima qualitat i disposem,
també, d'una gran varietat de productes ecològics.
Volem destacar que ens dediquem als manteniments amb
maquinària professional i un servei que ofereix les millors
prestacions.
La qualitat dels nostres serveis ens permet consolidar-nos com
una empresa de referència i de confiança i sempre donant la
millor atenció i resposta.
Oferim tots els serveis de neteja i els serveis de desinfecció que
puguin necessitar. Ens adaptem a les seves necessitats, horaris,
serveis, productes, etc.
Una constant millora i desenvolupament per mantenir-nos sempre
a la capdavantera del mercat. Ens permet oferir els nostres serveis
sabent, sempre, que la nostra resposta serà la més adequada a les
seves necessitats. Tenim un exhaustiu control de la feina feta,
oferint, així, una qualitat i professionalitat de la que vostè en serà
el beneficiari.
Treballem responsablement amb la contenció del COVID-19!
Disposem de productes especialitzats per a la desinfecció, tant en terres com en
superficies, homologats pel Ministerio de Sanidad, tot seguint protocols específics i amb
totes les mesures de seguretat adecuades.
Neteges Granera!
Professionalitat, Qualitat de Servei i Atenció Personalitzada per a cada client.
La neteja a l'abast de tothom.
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Oferim els nostres serveis tant a particulars com a empreses i
també per al sector públic.
- Cases particulars.
- Serveis domèstics.
- Comunitats de veïns.
- Apartaments de vacances.
- Segones residencies.
- Despatxos.
- Locals comercials.
- Instal·lacions esportives.
- Serveis a l'aire lliure.
- Serveis per a zones comunes de piscines públiques i privades.
- Neteges de final d'obra.
- Servei de bugaderia.
- Venda de consumibles.
- Serveis de consergeria i auxiliars.
- Per altres serveis no dubtin en preguntar-nos.

Estem al vostre servei i sempre disposats a oferir la millor
professionalitat.
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