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نرفع معايير العناية واالهتمام بصيانة ونظافة المباني 
لمستوى عالٍ من الجودة والمقاييس العالمية.

نرســخ مكـانتنا بإظهار اهتمامنا بأدق التفاصيل في كافة 
تعهداتنا ومشاريعنا وخدماتنا.

نحــن فريــق من المحتـــرفين والمختصيــــن المـــدربين علـى 
أحــــدث التقنيات وأجهـــزة الصيـــانة والنظـــافة العـــــالمية، 
اد في مجـــــال الصيــــانة  تحقيقــــا لهــــدفنــا أن نكــــون الــــروّ

والنظافة والتنسيق.
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من خالل كوادر مؤهلة، نقدم حلـــوال شــاملة ألي عقبات 
يمكــن أنً تواجهــهـــا في منشــــأتك أو ملكيتــــك ونختصــــر 
وقتــــك وجهــــدك بإدارة مدمـجـــة لمـرافقـــك هــذا الدمـــج 
يشمــل الصيــانة والنظـــافة والتشغيــل والتنسيــق، سواءً 
كــــــانت مجمعـــاتٍ سكنيـــة أو تجـــارية، أو مرافــق صنـــاعية، 

مهما كان حجمها وطاقتها االستيعابية.
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ستحصل على نتائج مبهرة هذا هو كل ما نعمل في كلين 
سيرفس لوصولك له.

بجـودة عمــل حــــاصلة على األيزو العـــالمية وبســرعة ودقة 
نقـدم خدمـات تنظيف المفروشات، مجهزين فريقنا بأجهزة 

بخار عالمية ذات امتصاص قوي لنتائج منعشة.
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تفاصيل المنشآت ومرافقها المتنوعة قد تسبب لك اإلزعاج وتحملك مسـؤوليات يجب أن ال تأخذ من 
وقتك الكثير، خصوصا وأننا في كلين سيرفس نهدف لتحمل هذه المسؤولية على أكمل وجه ألنها 

مهمتنا.

نعمل أن تكون عالمات النظافة واللمعان والتعقيم ظاهرة في كل جزء من مكانك ومنشأتك، من 
مـــرورك علــــى األرض حتــى صعـــودك الدرج وإطــاللك من النـوافذ وتطلعــك للسقــف وملمــس أثـاثك 

ورائحته والعناية بانتعاش الهواء المحيط واعتدال تكييفه.
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فريقنا المختـص بجلــي ومعالجة الرخام األلماس، تدرب على 
تقنيـات عالميـة عالية، ويستعين بمعدات ايطالية، حيث هي 

أرض الفخامة والرخام والتفاصيل الفاخرة.

فريقنا مؤهل كذلك لمعالجة مختلف أنواع الرخام والجرانيت 
والتيراز والبازلت واألرضيات.

نؤمـن أن درجـة لمعـان قطع الرخام تقول الكثير عن منشأتك 
وكيــــف تقـــــدم نفســــك لآلخـــريـن. ��������� 	�����כ �§����א�כ 

�א�¦��� א���א���.
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نعمـــل فـــي كليــن سيرفــس بشغــف يقوده إيماننا أن الماء 
هـــو سرّ الحيـــاة، وحصـــولك عليه من خـــزان معقـــم ونظيف 
يشبــه الحصـول عليه من منبعه األصلي الطبيعي، وهذا ما 

نهدف له في خدمة تنظيف الخزانات لدينا.
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نؤمن أن حرصك على ظهور واجهاتك في منشآتك ومرافقك يعبر عن نشاطك ومن تستهدف. 
لذلك نكرس في كلين سيرفس جهود فرق غسيل الواجهات بمختلف أنواعها الزجاجية والك ادنك 
لترتيب مواعيد لدورية لغسل وتلميع الواجهات وإزالة أي آثار غبار أو أمطار أو غيرها مما يمكن أن 

يؤثر في الصورة التي ترغب أن تعكسها منشأتك.
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بطريقة منظمة وموسمية، نكف عنك عناء التفكير كيف أن 
. وذلك بفــريق عمالة 

ً
وجـود الحشــرات يمكن أن يكــون مزعجا

متخصصـــون بخبرتهـــم في المكــافحة ومــدربون على أحـدث 
التقنيات.
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بالتفاصيل، ويولي  االهتمام  يقوده  كلين سيرفس  فريق 
وتوصيل  بتركيب  تبدأ  فائقة،  عناية  بالمسابح  االهتمام 
تنظيف  فريقنا  يغفل  وال  للفلتر،  دورية  وصيانة  وتنظيف 
المياه من الشوائب واألتربة والترسبات، وتعقيم وتطهير 

المياه بمواد آمنة وصحية.
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الكثير من الدراسات العلمية تشير لتأثير البيئة الخضراء على 
النفــس والعطــاء، وهذه رؤية فريق كلين سيرفس لتنسيــق 

الحدائق.

فنحن نعمـل بال توقف لتحويل حديقتك لجنتك الخاصة، فريق 
فني محتـرف بتقليــم وتصفيـــف األشجـــار والمزروعات وقص 
متخصــــص  دوري  بشكــــل  ويعتنـــي  الخضــــراء،  المسطحـــات 

. بالنباتات، مع كل ما تحتاجه من أسمدة وشبكات ريّ

كمــــا نهتــــم بمظهـــر حديقتــك الذي نؤمــن أنه خيـــر مكـــــان 
ألمسيــــات الربيــــع والصيــــف واالستمتــــاع بالطقـــس الجميـــل 

والصحبة الطيبة.
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نحن نؤمن بالتعاون في تقديم خدمات وشراكات قوية مع جهات مميزة

تدعم حرصنا على أن نكون الرقم األول في الصيانة والنظافة
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