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Platside ja teede mehhaniseeritud harjamine

Akende pesemine

Kaeve-, täite- ja pinnasetööd

Haljasalade niitmine ja trimmerdamine

Fassaadide ja katuste pesemine

Ohtlike puude langetamine ja okste lõikamine

Vihmaveerennide puhastus

Puulehtede koristus ja äravedu

Survepesu

Ootamatult tekkinud korratuste
likvideerimine: veeavariid, ummistused,
purununenud aknaklaaside vahetamine,
ukseluku vahetamine

Lillede istutamine ja hooldus

Graffiti eemaldamine

Hekkide lõikamine

Ehitusjärgne puhastus

Rannaalade hooldus

Põrandate vahatamine

Mehaniseeritud lumekoristus

Suuregabariidilise prügi äravedu

Lume äravedu

Hoolduskoristus

Käsitsi lumekoristus

Ohtlike jäätmete puhastusteenus:

Libedusetõrje

naftaterminalide puhastamine
tanklate puhastamine
tööstuste puhastamine
paakautode puhastamine

Jääpurikate ja lume eemaldamine katustelt
Kojameheteenus

Ehitusteenused
Viimistlustööd
Sanitaarremont
Santehnilised tööd

Liiva- ja killustikaluste ehitus
Haljasalade rajamine
Puude- ja põõsaste istutamine
Loodus- ja betoonkivide paigaldus
Spordirajatiste ehitus
Parkide rajamine

Elektritööd
EPO põrandate valmistamine

www.gt4u.ee
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MIKS JUST MEIE JA MIS
EELISED TEID OOTAVAD?
l

Usaldades meile oma vajaminevad tugiteenused, ei pea te muretsema personali 		
ega tehnika ülalpidamise pärast.

l

Osutame professionaalset ja kvaliteetset teenust tähtaegadest kinni pidades.

l

Kogu töö teevad meie töötajad, ilma vahenduseta.

l

Töötame 24 tundi ja 7 päeva nädalas, kaasa arvatud riigipühadel.

l

Teie kulud saavad kontrolli alla. Teil on võimalus planeerida 		
kulutusi kuu, hooaja või aasta lõikes.

l

Paindlik hinnakujundus, kliendipõhiseid 						
vajadusi arvestades.

l

Igapäevane aruandlus 											
teostatud töödest.

GT4U Eesti OÜ põhitegevusalaks on kinnisvara heakorrateenused ja
maastikuehitus. Pakume oma klientidele kinnisvara väli- ja sisehooldust,
eripuhastuse ja remondi teenuseid.
Pikaajaline töö kinnisvarahoolduse valdkonnas on andnud meile laialdased
kogemused, tänu millele suudame täita ka kõige nõudlikuma kliendi soovid.
Meie kliendid esitavad kõrgeid nõudmisi kvaliteedile ja pakutavate teenuste
usaldusväärsusele. Nende nõudmiste täitmiseks on meie tegevused vastavusse
viidud ISO kvaliteedi- ja keskkonnastandarditele.
GT4U Eesti OÜ klientideks on äriettevõtted, kohalikud omavalitsused,
riigiasutused, korteriühistud ja eraisikud.

www.gt4u.ee
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Aruküla tee 51, Jüri alevik 75301 Rae vald, Harjumaa
Telefon: +372 537 33 000 E-post: info@gt4u.ee
makes life beautiful

