Al meer dan 35jaar uw professioneel schoonmaakbedrijf

Met meer dan 35jaar ervaring bieden
wij u een kwaliteitsvolle service aan.
Met ons team zijn wij niet bang om
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Ook staan wij garant voor een
stipte uitvoering en een goede
organisatie, met ook voor veiligheid
van onze werknemers en derden.
Wij bieden u een klantenservice
op
maat
naar
uw
wensen.
Bij
zowel
particulieren
als
ondernemingen, zorgen wij voor een
dienstverlening, éénmalig of periodiek,
die de kwaliteit en vakkundigheid
illustreren. Met ons team zijn wij
uw partner in de schoonmaak.

056 41 88 94
info@johfra.be
www.johfra.be
Larstraat 78
8930 Lauwe
BE-0423.414.502

Uw contact:

Reinigen van zonnepanelen

Johfra Cleaning
Uw partner in de schoonmaak.
Wĳ komen graag langs voor een vrĳblĳvende offerte op maat!

Alles op maat en in samenspraak van de klant …

OOK IN ONS AANBOD
Periodieke schoonmaak:

Onze osmosewagens zijn uitgerust met een
professionele (45°)reinigingsmodule
Hiermee kunnen we tot op 15m hoogte
streeploos oppervlaktes reinigen.

Reinigen van zonnepanelen
Op basis van osmose
Voor 1€ per paneel!
Éénmlige kost van 50€ voor de osmosewagen.Gratis
transport voor West-Vlaanderen. Vanaf een grote
hoeveelheid wordt er een prijs op maat gemaakt.

Met 880l osmosewater aan boord, aanmaak
mogelijkheid ter plaatse en 2 x 180m waterslang
is elke klus, klein of groot mogelijk.

Burelen, industriële gebouwen, scholen,
woon- en zorgcentra, winkels, showrooms,
gemeenschappelijke delen,….
Dit kan zowel dagelijks, wekelijks of maandelijks.
Zowel voor, tijdens of na de kantooruren.
Hiervoor komen wij graag langs om de noden van u
en uw gebouw te bespreken.
Glazenwasserĳ:
Voor zowel bedrijven als particulieren staat er een
geschoold en professioneel team klaar om al uw
glaswerk en omlijstingen te reinigen.
Op de klassieke methode of met osmose
(zie osmosereiniging).
Industriële schoonmaak:
Tussen of eindopkuis van uw bouwprojecten,
appartementen, praktijkruimtes, kantoorgebouwen,
labo’s, fabrieken, scholen, ….
Wij zorgen met onze proffesionele aanpak dat u
enkel moet verhuizen.
Voor de volledige schoonmaak staat het team van
Johfra Cleaning klaar.
Algemene schoonmaak:
Reinigen van dakgoten, rolluiken,
poorten, veranda’s, terrassen, opritten,
gevels, regenputten, …
Reinigen van zonnepanelen:
Wij reinigen uw zonnepanelen op basis van osmose
voor 1€ per paneel! Éénmalige vaste kost van 50€
voor de osmosewagen.
Gratis transport voor West-Vlaanderen.
Vanaf een grote hoeveelheid wordt er
een prijs op maat gemaakt.

