KVALITET

der er til at regne med

Velkommen hos
Jysk Totalservice
Rengøring i topklasse

Et godt førstehåndsindtryk er alfa og omega
i enhver sammenhæng, og særligt når
du byder kunder, samarbejdspartnere og
forretningsforbindelse inden for, er det vigtigt,
at dit kontor eller din butik signalerer høj
kvalitet. Derfor er rengøring en vigtig brik i
enhver virksomhed.
Hos Jysk Totalservice er vi eksperter i
rengøring, og vi har mange års erfaring med
at få overflader til at skinne. Vi yder personlig
rådgivning og vejledning til hver enkelte kunde,
og sammen skræddersyr vi en løsning tilpasset
dine specifikke behov.
Vi ved, hvad det kræver at holde et højt
rengøringsniveau, der sikrer et sundt
arbejdsklima for dine medarbejdere. Vores
dygtige, dansktalende assistenter har
rengøringsfaget helt inde under huden og
leverer grundig og professionel rengøring
hver eneste dag. Med Jysk Totalservice er du
garanteret rengøring i topklasse.

Få overblik over
hele regnskabet
Hadstenvej 35 • Lerbjerg • 8370 Hadsten
Tlf.: 86 98 03 00 • info@v-bf.dk

www.v-bf.dk

Hos Vesterskov Bogføring kan vi tage os af alt din virksomheds daglige papirarbejde, og sikre, at det bliver gjort
professionelt og til tiden.
• Bogføring
• Momsopgørelse og evt. momsangivelse
• Regnskabsudarbejdelse eller klargøring til revisor

Lad os klare
det beskidte arbejde
Rene ruder og skinnende omgivelser skaber et bedre
miljø. Et sundt indeklima er vigtigt i både private hjem og
hos virksomheder, og hos Jysk Totalservice sørger vi for
at skabe de bedste forudsætninger både ude og hjemme. Du kan læse mere om nogle af vores specifikke services på denne side.

Erhvervsrengøring/kontorrengøring

Giv dine ansatte de bedste rammer for at yde optimalt
med en renere arbejdsplads. Vores assistenter sørger for
at huset står flot til både ansatte og kunder, og at arbejdsklimaet er i top samt løbende kvalitetskontrol.

Vinduespolering

Få bedre udsyn med spejlblanke vinduer. Vi tager os af
alle opgavetyper inden for vinduespolering såsom solcellevask og afrensning af vinduer, så din butik eller virksomhed tager sig bedst muligt ud.

Butiksrengøring

JYSK TOTALSERVICE

En ren og indbydende butik er vigtig, når man skal sælge sine varer. Vi leverer grundig og professionel butiksrengøring til alle brancher, så du er sikret skinnende rene
lokaler.

tilbyder også:

Ejendomsservice, algebehandling, måtteservice, byggepladsservice,
tæpperensning og trappevask.

Flytterengøring

Når flyttekasserne er pakket, og du er klar til næste kapitel kan en afsluttende rengøring virke uoverskuelig. Lad
Jysk Totalservice stå for flytterengøringen, så du blot skal
koncentrere dig om dit nye sted fremfor støv og nullermænd. Flytterengøring tilbydes til både private og erhvervskunder.

Håndværkerrengøring

Har domicilet eller hjemmet haft besøg af håndværkere
kræver det tit en grundig rengøring at komme byggestøv
og beskidte overflader til livs. Med en håndværkerrengøring får vi din virksomhed eller private hjem til at skinne,
og sætter prikken over i’et på din renovering.

Gå en renere fremtid i møde

Uanset om du har en mindre butik eller en stor
virksomhed, står vi klar med kost og spand! Vi
løser alle opgaver inden for rengøring, så kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan
gør din hverdag renere.

Jysk Totalservice
Danmarksvej 32D
8660 Skanderborg

Lone Brandt
Tlf. 30 30 49 72
lb@jts.dk

Salg

Gitte Jessen
Tlf. 30 80 68 44
gj@jts.dk

Total Rent.dk forhandler rengøringsprodukter til både private og
professionelle. Besøg vores butik på Bremsagervej 2 i Åbyhøj, eller
shop online, når det passer dig bedst.

Bremsagervej 2 · 8230 Åbyhøj · Tlf.: 86 25 76 51 · info@totalrent.dk · www.totalrent.dk

Vi er eksperter i ERP systemer

Danmarksvej 30F
8660 Skanderborg
Tlf.: 8630 9302
info@periti.dk
www.periti.dk

www.danskfirmapension.dk
Tlf. 2044 5359 • finn.blaavand@danskfirmapension.dk

• 16196 • www.jsdanmark.dk

Drift

Tlf.: 25 81 70 00
jysk-totalservice.dk

