شركة تنظيف منازل مبصر
وادي النيل شركة تنظيف منازل مبصر الرائدة يف عامل النظافة؛ جبميع ما حتملو
الكلمة من معىن؛ دلا ذلا من ابع طويل وشهرة كبرية بني مثيالهتا من الشركات
األخرى ،مبا حقق للكثري رغباهتم يف البقاء يف مكان يتسم ابلنظافة واذلدوء،
تواصلوا معنا على مدار الساعة نصلكم على الفور اتصلو بنا على الرقم ادلوحد
.05025016310

شركة تنظيف منازل مبصر
حققنا اصلازات ضخمة يف تنظيف ادلنازل والشركات وادلكاتب والفلل والقصور
وادلستشفيات والفنادق وادلساجد وغريىا من االماكن ابحرتافية واتقان غري
مسبوق ،وأبسعار خيالية تعد خارج حدود ادلنافسة ،كما يلي:

وادي النيل تقدم كل ما لو عالقة ابلتنظيف من خدمات متميزة على يد
الكفاءات من أمهر ادلتخصصني يف أعمال النظافة.
ادلدربني على استخدام أحدث األدوات وادلعدات احلديثة يف التنظيف وتطويعها
لتطوير اخلدمة وجعلها األفضل على اإلطالق.
تنظيف سللفات البناء يف الشقق وادلبا ي حت االنشاء ،والتنظيف الشامل
للعفش وادلفروشات من الغبار واألتربة بعد التشطيب.
غسيل ادلوكي والسجاد والكنب واجملالس أبنواعها ،وما يلحق هبا من ستائر
وأغطية لألسرة والكراسي وغريىا وللحصول على اىم خدمتنا ادلميزة واحلصرية
اتصلو بنا شركة تنظيف منازل ابلقاىرة.

شليزات شركة تنظيف منازل مبصر

لقد دتيزان عن غريان من الشركات األخرى ابلعديد من ادلميزات اليت جعلتنا على
رأس القائمة ،زلتلني ادلركز األول يف النظافة ادلثالية والكوادر الفنية اليت نوفرىا،
ومنها ما يلي:
شركة تنظيف منازل مبصر من أبرز الشركات اليت تعتمد على العمالة ادلدربة من
أصحاب األايدي الذىبية وأصحاب البصمات ادلميزة.
نعتمد على األدوات احلديثة ادلتطورة اليت ميكنها اصلاز مهام التنظيف يف أسرع
وق وتوفري الكثري من اجلهد على العاملني.
منظفات عالية اجلودة خالية من الكيماوايت الضارة اليت ميكن أن تسبب تلف
األقمشة وادلفروشات ،استرياد اخلارج.
أدوات ومعدات للتعقيم النموذجي جلميع أركان ادلكان واألسطح وادلقابض
طويال يف ادلكان.
وادلفروشات وغريىا اليت تدوم ً
نوفر أعمال النظافة يف مجيع ادليادين والربوع يف القاىرة وسلتلف زلافظات
مجهورية مصر العربية ،مقدمني خدمة فريدة من نوعها وان كن من اىايل
االسكندرية زور موقعنا شركة تنظيف منازل ابالسكندرية.

شركة تنظيف شقق ومنازل مبصر

وادي النيل دتد يد العون لربة ادلنزل اليت ال تقوى على القيام أبعمال التنظيف
وحدىا ،دون احلاجة إىل من يعاوهنا ابلطرق ادلتطورة ،اليت تضمن ذلا نظافة فائقة
خالية من الفريوسات واجلراثيم ،كما يلي:
شركة تنظيف منازل مبصر واحدة من أىم الشركات اخلدمية اليت حرص على
تنظيف ادلنازل والشقق ادلفروشة واليت مل تسكن من قبل.
تنظيف اجلدران وجلي الرضيات أبنواعها ادلختلفة ،إبتقان عايل ادلستوى لراغيب
النظافة العميقة والبقاء يف مكان ىادئ ومريح.
ال يقتصر العمل على التنظيف فحسب ،بل ميكننا رش احلشرات يف ادلكان
للقضاء على أي حشرة ميكن أن توجد ابدلكان.
صيانة السباكة والكهرابء وادلرافق ادلتعددة بشكل شامل على يد أفضل
الكوادر الفنية ادلتخصصة يف سلتلف اجملاالت.
كل ىذا أبسعار خرافية ،تعد األنسب جلميع الفئات من اجملتمع الذي أصبح يف
اآلونة األخرية يعا ي من الغالء الفاحش يف سلتلف نواحي احلياة شركة تنظيف
منازل ابدلنصورة

أفضل شركة تنظيف فلل مبصر

ضلن شركة تنظيف منازل يف مصر حققنا الكثري من النجاحات واإلصلازات يف
رلال التنظيف احملرتف ادلتقن على مدار الساعة ،مقدمني أفضل النتائج ادلبهرة
من خالل ما يلي:
منتلك أسطول من العمالة ادلميزة اليت تتقن أعمال التنظيف أبساليب علمية
متطورة ،وبشكل أكادميي غري مسبوق.
هنتم بكل ما يطلبو العميل من أعمال تنظيف واضعني كسب ثقتهم وارضائهم
عنا نصب أعيننا ،حيث أهنم ادلكسب احلقيقي لنا.
نعتمد على تقنية التنظيف ابلبخار اليت حقق صلاح كبري يف عامل التنظيف
والتعقيم عايل اجلودة على سلتلف األصعدة.
ادلواد التنظيفية اليت يتم االعتماد عليها دت جتربتها قبل االستخدام ،لضمان
كفاءهتا وقدرهتا على التنظيف وإزالة أصعب وأعمق البقع.
وأخريا
احلفاظ على األلوان زاىية ال تتأثر ابدلنظفات ،مع التجفيف والتعقيم
ً
التعطري أبجود أنواع ادلعطرات اليت تروق للعمالء شركة تنظيف منازل جبدة.

خدمات شركة تنظيف منازل يف مصر

نقدم لعمالئنا ادلوقرين ابقة من أكثر اخلدمات اليت يسعون إىل اجيادىا ابلدقة
اليت حيتاجون إليها من بعد ادلعاانة مع الكثري من الشركات األخرى اليت مل حتقق
ذلم اذلدف ادلنشود ،ومنها:
تلميع األاثث جبميع أنواعو ،وجلي األرضيات ،وتلميع ادلرااي والنجف والتحف
أبجود ادللمعات.
غسيل ادلوكي والسجاد والستائر أبجود أنواع ادلنظفات عالية اجلودة.
تنظيف احلمامات وادلطابخ وما هبما من أغراض بطريقة عميقة مع رش
احلشرات.
غسيل ادلالبس وترتيب الغرف منها النوم وادلعيشة وغرف األطفال اليت عادة ما
حتتاج إىل رلهودات مضاعفة.
تعقيم األحواض وتعقيمها وادلراحيض وإضافة ادلواد ادلطهرة اليت حتمي العميل
وأفراد أسرتو من خطر التعرض لألمراض ادلعدية.
تلميع األجهزة الكهرابئية ابلكامل على أيدي متخصصني من الكهرابئيني
والكشف عن أدوات السباكة الصحية شركة كشف تسرابت ادلياه جبدة.

أرخص شركة تنظيف منازل يف مصر

عندما نتحدث عن األسعار مل صلد أمامنا سوى شركة تنظيف منازل مبصر اليت
أسعارا خارج إطار ادلنافسة ،مراعاة منها لظروف الكثري من العمالء ،كما
تقدم
ً
يلي:

نوفر عروض وخصومات جوىرية قد تصل إىل  %10من سعر اخلدمة ادلقدمة
اسعادا للكثري من العمالء.
ً
تبعا للمساحة وما
مل نعتمد على أسعار زلددة يف التنظيف ولكن يتم التقييم ً
حيتاجو ادلكان من تنظيف أكثر من غريه.

أي أعمال تنظيف إضافية يتم طلبها من قبل العميل يتم احملاسبة عليها بشكل
ضا.
منفرد وأبسعار سلفضة للغاية أي ً
نعمل على مدار الساعة دون تقاعس أو أتخري عن ادلواعيد اليت التزمنا هبا مع
حرصا على ارضائهم.
عمالئنا من راغيب اخلدمةً ،

اخلدمة من الشرق إىل الغرب يف الثما ي والعشرون زلافظة ابلكامل من خالل
عدد من الفروع ادلتفرقة يف سلتلف احملافظات شركة كشف تسرابت ادلياه
ابلقاىرة.

أىم األسئلة الشائعة حول شركة تنظيف منازل مبصر

طرح العمالء بعض األسئلة حول اخلدمة ادلقدمة يف شركتنا واألسعار وادلميزات
ردا وافيًا عليها من قبل فريق خدمة العمالء ابلشركة،
واخلدمات ،واليت احتاجوا ً
كما يلي:

دلاذا شركة تنظيف منازل مبصر دون غريىا؟
شركة تنظيف منازل مبصر من أفضل الشركات اخلدمية اليت طورت من نفسها
لكي تظل األوىل بني منافسيها ،قدم الكثري من اخلدمات وادلميزات اليت
جعلتها الرائدة على الدوام.

ىل أسعار الشركة يف متناول يد اجلميع أم ال؟
شركة تنظيف منازل مبصر حقق ادلعادلة الصعبة ما بني توفري خدمات وشليزات
غري مسبوقة أبسعار خيالية خارج إطار ادلنافسة.
ىل ىناك إمكانية تنظيف ادلوكي والسجاد يف ادلكان أم من الضروري انتقالو
دلقر الشركة؟
شركة تنظيف منازل مبصر الرائدة ذات البصمات البارزة يف عامل التنظيف ادلثايل
وفرت لعمالئها الكرام خدمة الغسيل ادلنزيل والتجفيف اآليل يف ادلكان دون

نقل األغراض للشركة أبحدث ادلعدات والتقنيات.
الوصف:
التنظيف لدينا عايل ادلستوى يتم من خالل كوادر فنية حيتذى هبا مدربني على
استخدام أحدث األجهزة وادلعدات.
التنظيف يكتمل أبجود أنواع ادلعقمات ذات اجلودة ادلثالية استرياد اخلارج
لضمان نظافة خالية من وجود اجلراثيم والفريوسات الضارة.
اخلدمة اليت نقدمها ضلن شركة تنظيف منازل مبصر واليت ختصصنا فيها طيلة
سنوات كاملة األركان ال ينقصها أي بند من بنود النظافة النموذجية.

خادتة:
شركة تنظيف منازل مبصر العالمة ادلميزة بني منافسيها من شركات التنظيف األخرى يف
مجهورية مصر العربية وفرت للعمالء كافة ما حيتاجون إليو من خدمات وشليزات بل أكثر
مبا أيملون بكثري ،حيث أن طاقم العمل يعلم جي ًدا أساسيات التنظيف العلمية
الصحيحة ،اغتنموا الفرصة للعيش يف مكان يتحدث عن نفسو من فرط النظافة
واجلمال.

