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A APRODISCA (Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca
de Barberà) treballem des de l’any 1986, impulsant mesures i programes innovadors per tal de garantir la qualitat de vida i la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i/o risc d’exclusió social
mitjançant el disseny, execució i manteniment de serveis terapèutics, rehabilitadors, laborals, formatius, residencials i d’oci.
Com a objectiu complementari per tal d’afavorir la inclusió social dels col·lectius
que atenem, de manera específica es promou la inserció laboral en empreses del
territori, mitjançant la metologia del treball amb suport (TaS).
El nostre afany de servei i la diversitat de situacions de treball que ens trobem diàriament, ens requereix a tenir un coneixement constant de les tècniques a utilitzar
que, unides a la demanda de mercat, fan que cada dia siguem més exigents en
la nostra feina.

Serveis generals

Metodologia

Recursos tècnics

Manteniment integral de neteja:
Oferim un programa de manteniment flexible adaptat a les necessitats del client, explicant les tècniques de treball, així com els procediments, freqüències de neteja, productes i maquinària.

APRONET posa a l’abast de la vostra empresa, personal qualificat amb la
més avançada tecnologia per oferir-vos
sol·lucions a qualsevol tipus de neteja; per
això, ens comprometem a la formació continuada dels nostres treballadors, tant en
l’àmbit de prevenció de riscos, com en tècniques de millora contínua.

Maquinària

Neteja d’obra nova:
Eliminació de resta de deixalles de la fase de
construcció, enretirada de fragments de runa i
d’incrustacions (guix, formigó, silicona, cola, òxids,
ciment...)
Adequació i posada en marxa de grans superfícies mitjançant escombratge i fregada mecanitzada
· Oficines, naus industrials i centres comercials
· Neteja d’obra pública
· Neteja i manteniment de comunitats de veïns
· Neteja de pàrquings
· Neteja de grans cristalleres
· Neteja de façanes
· Poliment i abrillantament de superfícies interiors

Per oferir un ampli ventall de possibilitats
comptem amb tot tipus de maquinària de
neteja especialitzada:
- Hidronetejadores
- Fregadores mecanitzades
- Escombradores mecanitzades
- Aspiradors d’aigua i pols
- Abrillantadores i polidores...

Per oferir al client la qualitat que es mereix
el nostre equip multidisciplinar analitza i valora cada proposta o servei a realitzar des
de diferents àmbits; coordinacions amb el
departament de seguretat i salut i l’equip
de planificació qui gestiona i organitza les
demandes del client: superfícies a tractar,
productes, freqüències del servei...

Productes

Per garantir la qualitat del servei i la millora
contínua oferim reunions de seguiment per
tal d’avaluar si es compleixen els requisits
pactats i cercar noves sol·lucions.

Productes naturals: compostos de cultius
de microorganismes que solament degraden la matèria orgànica i proporcionen un
agradable aroma.

Oferim productes específics adaptats a les
necessitats de cada client:

Productes químics: són productes líquids,
d’una òptima higiene, diluïts en les dosis
recomanades pel fabricant, seguint les
instruccions de les fitxes tècniques, molt
adequades per col·legis, hospitals, instituts,
residències i institucions en general.

