
Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi „TAK”, zapraszamy do dalszej lektury! 
 
Firma Corporate Apartments jest ekspertem w zapewnianiu zakwaterowania dla sektora budow-
nictwa. Od 2011 pomagamy spółkom z sektora budownictwa i wykonawstwa w realizowaniu 
potrzeb związanych z zakwaterowaniem pracowników. 
 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży doskonale rozumiemy, jak złożone są projekty 
budowlane i znamy wszystkie niespodziewane czynniki, które mogą pojawić się w trakcie realizacji 
robót. Projekt może być przyspieszony lub opóźniony, czasami pojawia się potrzeba przeniesienia 
pracowników lub powiększenia załogi przed zakończeniem projektu. Wszystko to powinno być 
załatwiane bez powodowania kłopotów z zakwaterowaniem w miejscu realizacji projektu. 
 
Firma CA pomaga w dopasowaniu rozwiązania do Państwa potrzeb, dzięki czemu mogą Państwo 
skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. 
Nasi klienci mogą liczyć na osobiste podejście i zawodową obsługę. Niezależnie od lokalizacji i jed-
nostki, Państwa pracownicy zawsze trafią do lokalu wysprzątanego i w pełni wyposażonego, który 
nadaje się do samodzielnego przygotowywania posiłków. 
Oferujemy wszystko, czego potrzebują pracownicy, aby prowadzić wygodne życie poza miejscem 
pracy. 
 
Wiemy z doświadczenia, że jeśli pracownik czuje się komfortowo, będzie jak najlepiej wykonywał 
swoje obowiązki i dlatego też zapewniamy także te drobne szczegóły, które sprawią, że pracow-
nicy będą do pracy szli zadowoleni i wypoczęci.  Przy wynajmie od nas w cenę zawsze są wliczone 
następujące elementy: 
 

 W momencie przyjazdu łóżka są pościelone. 
Dostępna jest pościel i ręczniki. 
 Na miejscu: wyposażenie kuchenne, pralka i suszarka bębnowa do samodzielnego 
gospodarowania. 
Telewizja z podstawowymi kanałami. 
 Szybki Internet z możliwością streamingu i prowadzenia rozmów międzynarodowych. 
 Możliwość skrócenia /przedłużenia wynajmu. 
 Parking*  

 
 *Z wyjątkiem niektórych adresów, ale w takim przypadku poinformujemy Państwa jednoznacznie o tym z wyprzedzeniem.  

 
Zapraszamy do kontaktu z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwej 
przyszłej współpracy. 
 
Telefonicznie:  +46-10 333 36 35 
Mailowo:  info@corporate-apartments.se 
Strona internetowa: www.corporate-apartments.se 
Corporate Apartments - Twój partner w ramach zakwaterowania pracowników z sektora 
budownictwa i wykonawstwa! 

Czy Państwa spółka działa w sektorze budownictwa i wykonawstwa? 

Czy realizują Państwo pojedyncze projekty w różnych miejscach i muszą 
zakwaterować pracowników w trakcie ich realizacji? 

Czy chcą Państwo oferować personelowi zakwaterowanie w wygodnych i za-
razem oszczędnych lokalach? 
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