El compromís amb la millora
contínua, la nostra garantía!

L’experiència dels nostres
equips i col·laboradors ens
permet desenvolupar estratègies i polítiques d’optimització d’espais, coordinació
de projectes, subministrament de productes i serveis
a uns preus molt competitius.

El compromís de GRUP SENFO amb la qualitat
dels serveis prestats, l’ha fet mereixedor de la
conﬁança dels seus clients.
Posem a la seva disposició un interlocutor únic
que l’ajudarà a trobar la solució que millor
s’adapti a les seves necessitats.
Coordinem tots els serveis per garantir un ús
efectiu de les sinergies i oferir un rendiment
òptim dels equips i les instal·lacions.
Fem servir procediments especíﬁcs per millorar la sostenibilitat, l’eﬁciència i la qualitat dels
serveis oferts.

La nostra fórmula:
compromís, transparència
i millora contínua.

NETEJA
Tenim els equips personals i
materials necessaris per fer la
neteja de manteniment i la neteja
tècnica de les seves instal·lacions.
Tractament de terres i sostres,
escales, elevadors, moquetes,
tapisseries, vidres, extracció de
fums…

MANTENIMENT
GRUP SENFO treballa amb els seus clients
com un partner perquè puguin aconseguir els
seus objectius.
Oferim serveis de consultoria ambiental,
gestió de residus, assessoria tècnica, implantació de sistemes de gestió integrals, control
de plagues, manteniment de jardins i espais
verds, zones esportives, control de qualitat.

Ens trobarà a oﬁcines, bancs,
companyies aèries, grans
superfícies, organismes
oﬁcials, clíniques, hospitals,
centres residencials i obres.

SERVEIS AUXILIARS
Podem combinar diferents serveis i perﬁls professionals per oferir-li la prestació que millor
s’adapti a les seves necessitats.
Recepcionistes, teleoperadors/es, socorristes
aquàtics, porters/es, cambrers/es de pisos,
zeladors/es, conserges, vetlladors/es, auxiliars
de la llar, monitors/es, educadors, acompanyants,
cuiners/es, jardiners/es, planxadors/es entre
d’altres.
Per la seva tranquil·litat, disposem de les assegurances i les pòlisses de responsabilitat civil
que cobreixen l’actuació dels nostres treballadors
a les seves instal·lacions.

Posem a la seva disposició
la tecnologia informàtica
més avançada.
Estem connectats 24 hores
al dia, 365 dies l’any per
garantir la prestació dels
nostres serveis.

