Aprise,
solucions clares
Serveis integrals de reformes,
rehabilitacions i neteja

Desenvolupem els nostres serveis
amb l’objectiu d’integrar socialment i
laboralment persones que ho necessiten.
La nostra activitat com a empresa
d’inserció laboral, és promoure els valors
d’ètica, igualtat i solidaritat i oferir
oportunitats a persones que es troben
en una situació vulnerable davant del
mercat laboral.

Aprise serveis de....

neteges
Necessita una neteja d’impacte, netejar una nau industrial,
una neteja de vidres o contractar la neteja del seu edifici...?
Ens adaptem a les seves necessitats, donem el màxim valor a cada encàrrec i oferim tot tipus de
solucions i serveis:
Neteges d'oficines, naus, i locals...
Neteges de comunitats de propietaris, pàrquing, final d'obres...
Neteges específiques de vidres, terres, moquetes...
Neteges d’impacte, buidat de pisos, etc.

Per què contractar-nos?
Tant els nostres mètodes de treball, com els productes que utilitzem, compleixen totes les normes
de seguretat i són respectuosos amb el medi ambient. Utilitzem sempre productes biodegradables.
Donem formació al personal productiu, i, en cas de neteges especials, anem equipats amb
les proteccions adients, d’acord amb les directrius dels plans de prevenció i riscos laborals del
sector.
Cobrim qualsevol incidència o falta de personal, donem continuïtat en les prestacions de servei
contractades amb els nostres clients.
Supervisem en tot moment la qualitat dels nostres serveis, i mantenim un bon grau de
satisfacció dels nostres clients.

Aprise serveis de....

reformes i rehabilitació

Necessita fer un bany nou, pintar la seva oficina, instal.lar
llums a la seva comunitat...?
Oferim reformes i rehabilitació d’habitatges, de locals comercials, de comunitats de veïns i serveis
de lampisteria i fontaneria:
Reformes d’interiors, enrajolats i arranjaments integrals de cuines i banys
Instal.lacions elèctriques, d’aigua i de gas
Instal.lacions d’aire condicionat i calefacció
Pintura
Fusteria
Rehabilitació de façanes i teulades
Arranjaments urbans i de jardineria

Per què contractar-nos?
Fem la nostra feina amb eficàcia i competitivitat, i per a la correcta execució dels nostres
encàrrecs, disposem tant dels mitjans tècnics i humans necessaris, com del suport adient en la
formació sobre la prevenció de riscos laborals.
Demani’ns pressupost sense compromís!
* Alguns clients: Institut de Parcs i Jardins de Barcelona, Fundació Foment de l’Habitatge Social,
Aldees Infantils de Catalunya, Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.

Aprise serveis de....

manteniment
d’espais urbans
i forestals
Necessita treure la brossa i la vegetació d’un terreny,
podar arbres...?
Oferim serveis de manteniment i neteja d’espais urbans, periurbans i forestals a organitzacions i
empreses tant públiques com privades.
Manteniments forestals
Desbrossaments
Neteges de boscos i poda d’arbres
Protecció antiincendis
Servei de jardineria
Arranjaments de jardins particulars

* Alguns clients: Consorci del Parc de l’Espai Natural de Gallecs, Fundació La Caixa,
Àrea de Mediambient de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

