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Daglig städning: En bra metod för avfläckning av effektivt och resurssnålt som möjligt, vilket främmindre ytor är att använda en lätt fuktad micro- jar såväl en god naturmiljö som ekonomi.
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Kontakta mig, tack!

Frankeras ej.

För mer information om Lavanda och den service
vi kan erbjuda

Mottagaren
betalar portot.

Namn....................................................................................................
Adress..................................................................................................
Postnr ....................................... Postadress......................................
Tel.dagtid .................................. Mobil ......................................
E-post...................................................................................................
Markera gärna ett eller fler alternativ nedan.
Vi hör alltid av oss!

Lavanda Cleaning AB

❏ Vill få mer information
❏ Söker arbete
❏ Övrigt
❏ Vill boka en tid för besök

SVARSPOST
20643080
Referensnr.

Box 3 • 186 21 VALLENTUNA • 08-511 755 66
info@lavanda.se • www.lavanda.se

186 20 Vallentuna

