Več
kot
servis.

Vrhunske storitve po
vaši meri
Vaš partner za vse letne čase.

Brezskrbno z našimi
storitvami
za podjetja, skupnosti in zasebne stranke

Zimska služba
Zelene storitve
Čiščenje
Facility management
Fleksibilne storitve po vaši meri

Lokalno in regijsko povezani v
Maschinenring družini
S hčerinskimi družbami v Nemčiji, Slovaški, Madžarski, Češki
in Sloveniji je skupina Maschinenring povezana v grozd ter
aktivna na različnih področjih dela. Skupina je bila ustanovljena
kot povezovalni steber za kmetovalce 1958 leta. Matica
Maschinenring Avstrija dandanes spada med najuspešnejše
ponudnike v regiji.

Prisotni smo lokalno po celotni državi.
Zaradi naše regijske mreže in lokalne prisotnosti smo vedno v
vaši bližini. Naša lokalna bližina vam omogoča takojšnje rešitve
vaših naročil. Tako so naše storitve kvalitetno, profesionalno
in hitro opravljene, stroški pa zaradi lokalne prisotnosti nižji.
Z našo raznovrstno paleto storitev in lokalno prisotnostjo na
terenu vam omogočamo enkratno možnost sodelovanja in
vzpostavitev dolgoročnega partnerstva.

Kaj odlikuje Maschinenring?
Vaša dodana vrednost

Aktivni 365 dni v letu

Fleksibilnost in
odzivnost

Zanesljivost in
učinkovitost

Izkušenost in
motiviranost

Ne glede na letni čas vam
ponujamo primerne in
raznolike storitve.

Vsakemu naročilu se
individualno posvetimo in
poiščemo najoptimalnejšo
rešitev.

Razvejana mreža in lokalna
prisotnost vam omogoča
nudenje najboljših praks.

Usposobljen in kvalificiran
kader poskrbi za dogovorjene
in profesionalno izvedene
storitve.

Vse storitve
zbrane pod eno
streho.
Naše raznovrstne storitve zajemajo skupek med seboj tesno
povezanih logističnih aktivnosti notranjega in zunanjega transporta,
skladiščenja in vzdrževanja zalog, informacij, komunikacij in kontrole
ter delovne sile povezane s sistemom.
Vse te aktivnosti vam v lastni režiji povzročajo stroške in jemljejo vaš
prepotreben čas, zato vam pri podjetju Maschinenring ponujamo
rešitev. En sogovornik za vse storitve.

Popolna podpora vašim procesom.

Naše storitve
Zimska služba
Odstranjevanje snega in ledu s cest, parkirišč, pločnikov,
dovozov ter drugih površin, prepustite zanesljivemu partnerju z
dolgoletnimi izkušnjami.
Brezskrbno skozi zimo.

Zelene storitve
Urejena okolica je slika vašega podjetja ali objekta, ki se kaže
ljudem vsak dan - pozdravlja in nagovarja obiskovalce, stranke,
zaposlene ali najemnike. Načrtujemo, uredimo, zasadimo,
negujemo ali saniramo vse vaše zelene površine in skrbimo za
njihov popoln videz.
Narava ustvarja, mi oblikujemo.

Čiščenje
Za vašo organizacijo izvajamo najzahtevnejša čiščenja in vam
zagotavljamo trajno zadovoljstvo. Poskrbimo za red in čistočo
okolja, v katerega se boste radi vračali.
Ponosni na čistočo.

Facility management
S kvalitetnim vzdrževanjem, sanacijami in organiziranostjo
vam zagotavljamo, da bodo objekti, naprave in oprema v svoji
življenjski dobi sposobni opravljati svoje predvidene funkcije.
Prednost kvalitete.

Fleksibilne storitve po vaši meri
Nudimo vam kombinirane in prilagojene storitve glede na vaše potrebe in želje ter specifiko narave dela. Zaupajte nam jih.

Vaše zadovoljstvo je naša
motivacija
Žene nas jasen cilj: biti vaš najboljši partner!
Pokličite strokovnjake in si prihranite dragocen čas za opravljanje vaše lastne dejavnosti.

Hitro,
profesionalno,
zanesljivo.
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