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Ledande tjänster
inom:
- Städplanering
- Upphandling
- Utbildning
- Kvalitetskontroll

IT-lösningar

Om Städlogik
TJÄNSTER

Städlogik erbjuder kompetenta
och ledande tjänster inom

Professionell rengöring och modern städservice handlar lika mycket om hygien och trivsel
som om miljö och säkerhet. Rätt planerad och genomförd städning ger en trivsam och hållbar
miljö. Felaktigt utförd leder den till allmänt missnöje, bristande hygien och onödiga
kostnader.

Städplanering och kalkylering,
Upphandling, Utbildning och

Dina lokaler och fastigheter är unika sett till de förutsättningar som städverksamheten står

Kvalitetskontroll.

inför. Städning är en produkt som alla har en åsikt om och som påverkar alla i lokalerna.
Genom att se till de egna förutsättningarna skapas bästa möjligheter att nå fastställda mål

KUNDER

och en kostnadseffektiv funktion med hållbar kvalitet genom Städlogiks tjänster.

Städlogik vänder sig till privata
och offentliga fastighetsägare,

Planering

städverksamheter och

Kartläggning av dina fastigheters- och lokalers förutsättningar

upphandlande organisationer.

med städtidsberäkning och nyckeltal inom städningen med dess
tillhörande kringtjänster.

BEHOVSANPASSADE
LÖSNINGAR

Upphandling

Städlogik formar lösningar

Framtagande av Förfrågningsunderlag med Entreprenadsföreskrifter

baserade på din verksamhets-

och tekniska bilagor vid upphandling av städtjänster. Avtalsunderlag

och dina lokalers behov.

med rimliga och balanserade affärsmässiga krav på tjänsten som skapar
tydlighet och transparens inom uppdraget.
Utbildning
Behovsanpassad utbildning inom professionell rengöring, planering
och kvalitetsuppföljning som skapar rätt förutsättningar att nå en
hållbar städfunktion inom verksamheterna.
Kvalitetsuppföljning
Kvalitetskontroll av städresultat tillsammans med avtalsuppföljning
för att säkra utförd tjänst mot ställda krav och förutsättningar inom
städuppdraget.
Städlogik är din oberoende partner inom städplanering, upphandling och
kvalitetsuppföljning där kunskap och rätt verktyg ökar dina möjligheter både idag och i
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framtiden. Städlogik är helt eller delvis en resurs till din organisation med fokus på
hållbarhet och ökad städkvalitet mot ett renare resultat för människa, miljö och ekonomi.
En resurs som allt som oftast blir självfinansierad genom utvecklingen av din städtjänst.
Läs mer på www.stadlogik.net eller kontakta Städlogik för mer information om lösningar för
mer kostnadseffektiv och kvalitativt hållbar städning inom din verksamhet. Det lönar sig!

