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PT SapuBersih Indonesia adalah
perusahaan penyedia berbagai jenis
jasa/barang dibidang kebersihan dan
perbaikan elektronik yang berada di
kota Bandung.
SapuBersih telah hadir sejak tahun 2014
dan telah melayani ribuan pelanggan
rumahan maupun bisnis di kawasan
Bandung Raya.
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Staf merupakan pegawai tetap,
bukan pekerja lepas.
Jujur dan bertanggung jawab.
Muda, terlatih, berpengalaman dan
professional.
Mampu menganalisa masalah dan
menentukan solusi.
Bekerja sesuai prosedur dan
pesanan.
Bekerja sesuai dengan pesanan,
bukan waktu.

LAYANAN
Bersih Panggilan Interior & Eksetrior
Jasa kebersihan untuk sekali kerja,
rutin/berlangganan.
Jasa Cuci Perabot
Sofa - Spring Bed - Toren Air - Karpet Kulkas - Stroller
Pengadaan Barang
Peralatan dan cairan kebersihan
Alih Daya/Outsource
Penempatan tenaga kerja yang terlatih.
Jasa Elektronik
Perbaikan - Perawatan - Pengadaan

SapuBersih melayani jasa kebersihan berbagai
tempat. Layanan kami juga dapat dipesan
hanya untuk ruang atau area tertentu saja,
seperti khusus membersihkan toilet, kaca, cuci
kursi kerja, polishing lantai, cuci gorden dan
lainnya.

CARA KERJA BERSIH PANGGILAN
PESAN

SURVEI*

HARGA

KERJA

GARANSI

Semua layanan dijamin dengan garansi.
SapuBersih sangat berkomitmen untuk menjamin kepuasan para
pelanggan demi kerja sama yang berkesinambungan.
*Survei merupakan cara kami supaya pekerjaan dapat dinilai
secara akurat. Untuk jasa kebersihan tanpa survey, anda dapat
memesan Layanan BersihCepat
www.sapubersih.id

DEEP & GENERAL CLEAN
SapuBersih menyediakan berbagai macam layanan kebersihan.
Kami dapat membersihkan ruang usaha Anda yang baru selesai
renovasi, akan berpindah gedung, atau ruangan yang sedang
digunakan.
Layanan utama kami adalah deep cleaning, kami membersihkan
secara detail hingga ke sudut-sudut yang tidak terjangkau,
bekas cat pada stopkontak, bingkai jendela, ataupun noda
lantai, dan membersihkan kerak air di kamar mandi atau pada
jendela.
Layanan kebersihan yang kami berikan dapat di pesan untuk
area tertentu saja, seperti hanya bagian kamar mandi, kaca,
atau lantai saja. Siap untuk membersihkan kaca gedung, kolam
renang, pabrik, hotel, restoran, kantor dan ruang bisnis lainnya.

LAYANAN BERSIH BISNIS
Layanan Bersih Bisnis (LBB) merupakan sebuah solusi yang kami
berikan agar anda dapat meminimalkan pengeluaran
perusahaan Anda.
LBB ini merupakan layanan kebersihan rutin terjadwal yang
dapat mengurangi jumlah pekerja kebersihan tetap Anda. Kami
terbuka untuk diskusi mengenai detail Layanan Bersih Bisnis ini.
www.sapubersih.id

g
n
i
r
e
K
n
i
m
a
j
i
D

Perabotan yang ada di kantor anda
seperti kursi kerja, sofa dan lainnya
adalah investasi yang diharapkan dapat
bertahan lama. Kursi kerja harus dapat
perawatan yang rutin agar dapat tahan
lama dan nyaman digunakan.

Staf teknisi cuci perabot SapuBersih telah
terlatih dan memiliki pengetahuan yang
baik akan berbagai jenis noda dan bahan
pelapis pada perabot. SapuBersih
mengembangkan pola dan cara kerja yang
berbeda dengan perusahaan sejenis. Cara
kerja cuci perabot yang kami berikan jauh
lebih detail, bersih dan aman.

Kursi Kerja

*CARA KERJA CUCI PERABOT

Karpet Lantai
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VAKUM TUNGAU

PENCUCIAN

Mengangkat tungau, debu
dan kotoran lainnya.

Menghilangkan noda dan
kotoran secara detail.
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Spring Bed
PENGERINGAN

STEAMER

Mengeringkan seluruh
permukaan agar siap pakai.

Sentuhan akhir untuk
aroma dan anti tungau.

*Hanya SapuBersih yang memberikan pelayanan
cuci perabot sedetail ini.

Gorden

SapuBersih menghindari
pemakaian mesin sikat (polisher)
yang dapat mengurangi usia
pakai kain pelapis.

Sofa - Kasur
Matras - Stroller
Kulkas - Freezer
Bak Air - Toren

www.sapubersih.id

ALIH DAYA DAN MANAJEMEN SDM
SapuBersih juga menyediakan tenaga alih daya yang
siap pakai. Setiap pekerja yang kami sediakan, telah
melalui proses pelatihan dan pengetahuan tentang
cara kerja kebersihan yang efektif.
Selain tenaga alih daya, kami juga melayani untuk
manajemen SDM alih daya yang telah anda miliki. Kami
yakin, SapuBersih akan dapat meningkatkan kinerja
dari tenaga alih daya yang telah anda miliki.

PENGADAAN PERALATAN DAN CAIRAN
Berdasarkan pengalaman sebagai perusahaan jasa
kebersihan, Sapubersih memiliki pengetahuan akan
peralatan dan cairan kebersihan terbaik.
Peralatan dan cairan kebersihan yang disediakan
Sapubersih, direkomendasikan sesuai dengan
kebutuhan Anda.

SapuBersih juga menyediakan layanan untuk perbaikan
peralatan elektronik Anda seperti perbaikan, pemasangan,
penggantian dan perawatan dari AC, Kulkas, Chiller, Mesin Cuci,
Mesin Pengering, dan Kompor Gas.
Jasa service elektronik ini kami sediakan untuk Anda yang
menginginkan layanan terpadu, sehingga Anda tidak perlu lagi
membuang waktu untuk mencari tenaga ahli untuk jasa
perbaikan peralatan elektronik Anda.

PENGADAAN AC
SapuBersih juga melayani jasa pengadaan peralatan elektronik
seperti pengadaan AC lengkap dengan jasa pasang dan
perawatan.

www.sapubersih.id

PENGAMBILAN SAMPAH
Layanan ini adalah pengambilan sampah dari tempat
anda dan akan kami buang ketempat pembuangan
sampah akhir yang sesuai dengan peraturan daerah
yang berlaku. Layanan ini juga untuk mewujudkan kota
Bandung bebas dari sampah.
Layanan pengambilan sampah SapuBersih ini berlaku
untuk semua pihak, baik sampah rumah hunian
maupun sampah industri. Sapubersih juga terbuka
untuk bekerja sama dengan para pengelola komplek
perumahan dan area bisnis.
Jadwal Pengambilan
Terjadwal dan berkelanjutan.
Pengambilan sampah dapat dilakukan sesuai dengan
jadwal yang anda inginkan.
Sekali ambil
Layanan ini dapat dipesan hanya untuk sekali
pengambilan sampah. Cocok untuk anda yang sedang
melakukan general cleaning, renovasi atau dalam
rangka pindahan tempat tinggal/usaha.

PEMILAHAN & PEMBELIAN SAMPAH
Jika anda merasa memiliki sampah yang masih bernilai
dan dapat dijual, SapuBersih siap membantu anda
untuk melakukan pemilahan dan membeli sampah
yang anda miliki.

PENYEWAAN TEMPAT SAMPAH
SapuBersih menyediakan juga penyewaan tempat
sampah dalam berbagai ukuran dan jangka waktu
penyewaan.

660 L

240 L

150 L

120 L

