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Y.S.G LAGERSHOP AB • STÄD & SUPPLIES
Välkommen till
vår hemsida
www.ysglagershop.se
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Vi utför bland annat

4
4
4
4
4

KONTORSSTÄD
HYGIENSTÄD
GOLVVÅRD
FÖNSTERPUTS
BUTIKSSTÄD

Med branschvana sedan 1999
levererar vi helhetslösningar
Utifrån kundens unika behov.
Vi utför det mesta inom städ
och sanering. Vi levererar
även allt du behöver På och
till kontoret eller verkstan.

YSGLagerShop.se
Myren 62, Marstrand
YSGLagerShop.se

info@ysglagershop.se

Tel. 0709-328035 (kl. 9:00-11:00)

STÄD & SUPPLIES

Truckutbildning!
OBS!
Ett fåtal
platser kvar!

STARTAR PÅ HISINGEN
28-29, 30-31 mars samt 4-5 april

LAGEN
KRÄVER
UTBILDNIN
G

Vi erbjuder även utbildning på saxlift/skylift, travers, heta arbeten, ADR, utbildning på tank m.m!

TRUCKUTBILDNING FÖR FÖRETAG! TA DITT TRUCKKORT IDAG
Alla våra kurser är helt företagsanpassande vilket innebär att vi kan komma till Er och utbilda Er personal oavsett dag, kväll eller natt.
Alla våra kurser är helt företagsanpassande vilket innebär att vi kan komma till Er och utbilda Er personal oavsett dag, kväll eller natt.
Antingen i era lokaler med era truckar eller i våra utbildningslokaler på Hisingen med våra truckar. Ni kan även skicka personal om det så bara är en deltagare.

& SUPPLIES
www.truckutbildarna.se • 031-757 20 90

ENKELT, SNABBT & PERSONLIGT

WEBSHOPPEN
MED ALLT DU BEHÖVER!

Arkivkartong A4 (25st)

3:25

/ st

Art.nr. 6205100

Snabb & enkel inloggning
YSGLagerShop.se
Myren 62, Marstrand
info@ysglagershop.se

Kopieringsapapper A4 (2500st)

145:-

/ kartong
vid köp av 6 st kartonger
Art.nr. 122651

Omsorg med hjärta & kompetens
Under 10 års tid har vi levererat personlig assistans med högsta kvalitét.
Vi vet hur man planerar och genomför en lyckad assistans.
Vi är kända för våra unika kunskaper inom personlig assistans – det är vi stolta över!
Våra kunder och medarbetare vet att vi löser nästan alla
problem som uppstår redan vid första telefonsamtalet.

Vi ger vårt yttersta för att våra kunder ska få bästa service och med högsta kvalitét.

Välkommen att kontakta oss
på telefon 031-7880488
www.samuelsassistans.se

vi stärker
ditt företag

Träna hos oss – frisk personal lönar sig!

GYM & KONDITION
Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och
maskinerna för att
hjälpa dig i din
träning.

PERSONLIG
TRÄNING
Vill du öka balansen
eller lära dig att
träna rätt? Då vägleder
våra personliga
tränare dig!

GRUPPTRÄNING
Crosscage, yoga
eller seniorträning
– vi har något för
alla människor.

PROVTRÄNA
Hos oss kan du
som ännu inte är
medlem provträna
gratis en hel vecka.
Välkommen till
klubben för att ta
del av erbjudandet.

VÄLKOMNA
TILL KLUBBEN
Vi har över 200
klubbar i Sverige.
Hitta din närmsta
på vår hemsida:
nordicwellness.se

