Vi är skillnaden
mellan städat och rent.

Vi vet att rena lokaler höjer upplevelsen av din verksamhet och skapar
trygghet för alla. Med över 40 år i branschen erbjuder vi kvalitetssäkrad
städning och service av din fastighet.
Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån dina behov och utför regelbundet
underhåll och skötsel av din fastighet. Med rätt omvårdnad kan du
minska såväl kostnaderna som öka trivseln i din fastighet.

MIAB kvalitetssäkrar städningen i din fastighet
MIAB AB grundades redan 1979 och har därmed gedigen kunskap
efter över 40 års erfarenhet i branschen. MIAB är certifierat enligt ISO
9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är medlemmar i Almega Städföretagen och Auktoriserade Serviceentreprenörernas branschorganisation.
Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. MIAB har drygt 3 000
anställda och omsätter cirka 1 miljard.

Städning av trappor och gemensamma utrymmen
Vi gör rent från golv till tak och sköter all städning av entréer och allmänna
utrymmen vilket ger ökad trivsel för både boende och besökare.

Golvvård
Vi utför regelbundet underhåll vilket minskar slitage på golvytan, ökar
golvets livslängd och gör golven mer lättstädade.

Fönsterputs
Vi tvättar alla typer av fönster och rengör persienner, fönsterkarmar och snickerier.

Entrémattor
Vi levererar, rengör och tvättar profilmattor och standardmattor för olika utrymmen.
Välskötta entrémattor ger ett välkomnande intryck, minskar dina städkostnader och
förlänger golvets livslängd.

Städning av kommersiella fastigheter
Vi håller rent och hygieniskt för ett tryggt och trivsamt besök i köpcentrum, gallerior och
butiker. Vi sköter även kringtjänster som t ex entrémattor, belysning, hygienmaterial och
rengöring av kundvagnar och varukorgar.

Flyttstädning
Vi erbjuder flyttstädning av kontor, bostäder och offentliga miljöer, med grundlig rengöring
av alla typer av ytor och utrymmen så att du kan lämna med ett rent samvete.

Bygg- och renoveringsstädning
Vi sköter byggstädning efter ny– och ombyggnation av din fastighet samt entreprenadstädning av ytor i pågående byggprojekt. Givetvis med specialutrustning
och specialistkunskap kring bland annat avfallshantering.

Arbetsplatsservice
En trivsam miljö är lika viktig på jobbet som i ditt hem. Vi erbjuder förstklassig
arbetsplatsservice som till exempel kaffemaskiner, frukt, växtservice, vaktmästeri,
avfallshantering, receptionsservice som komplement till våra lokalvårdstjänster.

Har du en kontorsfastighet, en fastighet inom besöksnäring, handel, vård & omsorg
eller industri som behöver extra omvårdnad - tveka inte att höra av dig till oss!

Läs mer om våra tjänster och erbjudanden på miabab.se eller kontakta oss direkt på 08-510 011 00.

