Rena Rum

Service med
ett leende

Lilla Kloster Service,
VVS och Rena Rum är
lösningsorienterade
serviceföretag
Lilla Kloster erbjuder ett brett tjänsteutbud med sina tre olika företag
inom fastighets- och trädgårdsskötsel, VVS- och städtjänster, markoch anläggningsarbeten samt skapande av kreativa utemiljöer.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi är familjedrivna företag som utgår från Klippan, med en verksamhet
som startade 1999. Vi är, beroende på säsong, mellan 35 och 50 engagerade och flexibla medarbetare på företagen, som alla har stor erfarenhet
och kunskap om sina arbetsuppgifter och alltid är redo att hjälpa våra
kunder med vad ni än kan behöva. För oss är ingenting omöjligt!

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

För oss är det viktigt med goda relationer till kunderna, en god arbetsmiljö för våra medarbetare och att arbeta hållbart för miljön. Vi ställer
oss bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Lilla Kloster Service
Lilla Kloster Service hanterar yttre och inre fastighetsskötsel och entreprenadtjänster. Vi riktar oss till såväl privata kunder som företag och offentliga aktörer.
Med sakkunniga medarbetare och en väl genomtänkt maskinpark kan vi åta oss
allt från enskilda uppdrag till helhetslösningar och större entreprenader.
Vi hanterar:
• Fastighetsskötsel
• Trädgårdsskötsel
• Mindre mark- och snickeriarbeten
• Sten- och plattsättning
• Service och underhåll
• Kreativa utemiljöer
• Snö- och halkbekämpning
• Hetvatten bekämpning av ogräs
och invasiva växter
• Tömning och bortkörning till tippen

HeatWeed
Lilla Kloster Service kan erbjuda
den senaste tekniken inom ogräsbekämpning: HeatWeed. Det är
en teknik som bekämpar ogräs,
även svårhanterade invasiva
arter, med hett vatten. Metoden
är kostnadseffektiv och medför
minimal påverkan på övrig miljö.
Genom att bekämpa växten med
hett vatten slås växtceller i rotsystemet sönder och växten dör.

Lilla Kloster VVS
Våra certifierade rörmokare är sakkunniga och har erfarenhet inom en rad olika
VVS-områden. Har du en kran som läcker, behöver badrummet renoveras eller
är det dags att installera en ny värmepump? Vi hjälper dig!
Med våra utrustade servicebilar är vi snabbt på plats för att åtgärda såväl stora
som små arbeten.

Vi hanterar:
• Allmänna uppdrag inom vatten och avlopp
• Installation och montage av värme- och kyltekniksutrustning
• Uppdrag inom vatten- och pumpteknik
• Övrigt förekommande uppdrag inom branschområdet

Lilla Kloster Rena Rum
Rena Rum erbjuder städtjänster för såväl privatpersoner som företag. Våra
medarbetare är serviceinriktade, flexibla och lösningsorienterade – hjälpsamma och tillmötesgående, helt enkelt! Vi vill förenkla vardagen för våra
kunder och ge god service.

Vi hanterar:
• Hemstädning
• Kontorsstädning
• Fönsterputs
• Golvvård
• Flyttstädning
• Industristädning
• Nyproduktionsstädning

ROT eller
RUT-avdrag
Har ni rätt till ROT eller
RUT-avdrag? Vi hjälper
dig med avdraget där
det är möjligt enligt
skatteverkets regler.

www.MaskinGruppen.com

Rena Rum

• 22136 • www.jssverige.se

Kontakta oss
Växel: 0435 77 54 30
E-post: info@lillakloster.se
Besöksadress:
Fabriksallén 25
264 36 Klippan
www.lillakloster.se

Grön Sommar
Boka

Tekniken och utvecklingen för
att tillverka kvalitetsprodukter
har tagit stora kliv framåt
bara de senaste åren och den
verkar inte ha för avsikt att
stanna upp. Bibehållen prestation, men betydligt bättre
för människa och miljö. Låt oss
hjälpa till med era förberedelser
och de behov som uppstår.
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Välkommen till oss på Bepps!

Kai Stridh
VD & Säljansvarig

Waterkracht EM

Goupil G4

Wille 475

Batteridriven ogräsbekämpning, 48 Volt litiumbatteri. 6 h
drift ogräsbekämpning / 3 h
drift högtryck.

Goupil G4 är ett modernt elektriskt arbetsfordon med hög
prestanda. Den är kompakt,
robust och har innovativa
tekniska lösningar i harmoni
och av högsta kvalité.

Med en maskinvikt på 3.550 kg
är det en kompakt maskin, som
har kapacitet och styrka för att
lösa besvärliga uppgifter och
med bibehållen komfort klarar
du av långa arbetsdagar.

Hetvatten
Bepps i Lund
Malmövägen 75
222 70 Lund
Växel: 010 330 06 66
E-post: Pro@bepps.se
www.bepps.se

Eldrivet arbetsfordon
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