
ZAKŁAD DERATYZACJI I DEZYNSEKCJI 
ORAZ SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 
„ANTYSEKT''  
WROŃSKI DAMIAN
        TEL517914559 lub517044523
e mail: antysekt@op.pl
 Mamy zaszczyt zaoferować Państwu pełny zestaw usług sanitarnych w zakresie:

Dezynsekcji

Dezynfekcji

Deratyzacji

Dezodoryzacji
 

Oferujemy kompleksową ochronę sanitarną obiektów szczególnie dla: służby zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, przetwórstwa mięsnego i spożywczego, handlu hurtowego i detalicznego, hoteli, gastronomii, oraz hodowli zwierząt, a zwłaszcza drobiarstwa.
Istniejemy na rynku wspomnianych usług już od 4 lat. Stosowanie jakościowo dobrych środków chemicznych w połączeniu z długoletnim doświadczeniem, przyczyniło się do wypracowania takich technologii, które gwarantują relatywnie najlepsze efekty.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem technicznym jak również pełnym asortymentem środków chemicznych renomowanych firm jak: AgrEwo, BAYER, BEST PEST, DownElanco, NATURAN, NICHIMEN, VITHERM, Zeneca, zarejestrowanych przez Min. Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dopuszczonych do stosowania na obszarze RP.
Usługi świadczymy terminowo w porach odpowiednich czynne 24h(całą dobę).
Ceny usług uzależnione są od specyfiki, wielkości i stopnia zainfestowania obiektów, przy czym w przypadku obiektów o dużych powierzchniach ceny można negocjować. Natomiast przy zawieraniu umów długoterminowych stosujemy upusty cenowe.
Współpracując z naszą firmą obiekty Wasze wolne będą od insektów, gryzoni i fetoru a także od bakterii i wirusów. Tym samym poziom higieny sanitarnej w nich będzie bez zastrzeżeń . Sprawdż

Jednostkom gospodarki mieszkaniowej 
(spółdzielnie mieszkaniowe, administracje osiedlowe itp.) oferujemy:

1.	Przeprowadzanie dezynsekcji budynków (w całości lub odpowiednich pomieszczeń) w zależności od występujących potrzeb, przeciwko wszystkim insektom jakie występują. 
2.	Kompleksową dezynsekcję mieszkań w przypadkach masowego występowania karaczanów (prusaków lub karaluchów). 
3.	Deratyzację budynków w zależności od występującego zagrożenia. Prowadzimy również deratyzację "profilaktyczną" w ramach tzw. akcji odszczurzania miasta. 
4.	Dezynfekcję pomieszczeń po zalaniach np. kanalizacyjnych. 
5.	Dezynfekcję lokali mieszkalnych w przypadkach długotrwałego przebywania w nich zwłok,oraz sprzątanie
6.	Dezodoryzację pomieszczeń, a w szczególności podpiwniczenia budynków w przypadkach awarii instalacji kanalizacyjnej. Zabiegi te często są łączone z dezynfekcją. 
7.	Mycie pod ciśnieniem zsypów altan śmietnikowych,pełny zakres  sprzątania mieszkań np. Mycie okien,itp.
8.	Sprzątanie terenów otwartych. Grabienie,zamiatanie odśnieżanie,itp.
9.	Sprzątanie mieszkań po zmarłych,gołębiach,stropodachów,strychów,altan śmietnikowych.
10.	Sprzątaniem grobów pełny zakres.
W razie zawarcia umowy długoterminowej stosujemy korzystne upusty
cenowe.
Podstawowe pojęcia:

Dezynsekcja - zwalczanie wszelkiego rodzaju owadów w budynkach (nie dotyczy ochrony roślin w uprawach) metodami: chemicznymi, mechanicznymi i biologicznymi.

Dezynfekcja (odkażanie) - zwalczanie drobnoustrojów (bakterii, wirusów i grzybów) w każdym środowisku: pomieszczeń, sprzętu, studni itp. za wyjątkiem odgrzybiania murów.

Deratyzacja - zwalczanie gryzoni - głównie szczurów i myszy w zabudowaniach oraz wokół zabudowań, kanałach, śmietniskach itp.

Dezodoryzacja- likwidacja przykrych zapachów pochodzących z rozkładu (gnicia) substancji biologicznych.


W razie zawarcia umowy długoterminowej stosujemy korzystne upusty cenowe. NAJTANIEJ,SPRAWDZONY I SYBKO.
                                                                                                                                   PEŁNY ZAKRES USŁUG PORZĄDKOWYCH
                              
Kilkunastoletnie doświadczenie w branży pozwala nam świadczyć fachowe usługi w zakresie: 
•	Sprzątanie biur i mieszkań 
•	Pranie dywanów i tapicerek 
•	Mycie okien, rolet i markiz 
•	Koszenie trawników 
•	Odśnieżanie
•	Sprzątanie  po nieboszczykach
•	Sprzątanie   altan śmietnikowych
•	Opieka nad  grobami                                                   
•	Sprzątanie po gołębiach
•	Sprzątanie piwnic
•	Malowanie 
•	Akcje interwencyjne  
•	Sprzątanie stropodachów
•	Mycie ciśnieniowe  
•	Usługi wykończeniowe
•	Dezynsekcja,Deratyzacja,Dezynfekcja


Gwarantujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo oraz umiarkowane ceny. Sprawne i niejednokrotnie zakrojone na szeroką skalę akcje specjalistyczne doskonale ilustrują doświadczenie i kompetencje naszej kadry. Sprzątanie pomieszczeń, po  gołębach,  stropodachów, mieszkań itp.   
  Sprzątaniem  Grobów
Dużymi krokami zbliża się Dzień  Wszystkich Świętych , jeśli nie dasz rady posprzątać ,  zaplacić    swięczki na nagrobku twoich bliskich ( w  swięto zmarłych lub trochę szybciej)ja chętnie zadbam o nagrobek w Sosnowcu i okolicach Mogę dojechać w dalsze miejsca ( wtedy usług droższa , w zależności od pokonanych km )
Min mogę  sprzatnąć  nagrobek , zapalić znicze, kupić kwiaty. usluga płatyna przedczas na konto bankowe w zależności co państwo sobie by życzyli ( w zależnosci od ilości kwiatów i  swieczek ) . Robię zdiecia przed i po wysprzątaniu nagrobka i wysyłam państwu na e-maila lub pocztą Jestem osoba młodą , rzetelna , uczciwą 
koszt usługi to łacznie ok.65 zł ( w cene wchodzi :dojazd , sprzatanie (czyszczenie, mycie, wyrzucenie starych i zurzytych zniczy) nagrobka i wjego obrembie,grabienie liści itp nowe znicze, i swieże Kwiaty/ Za podwojnynagrobek koszt 115 zł 

Usługi porządkowe
Firma Usługowa  ANTYSEKT to sprawdzony partner przy wszelkiego rodzaju pracach porządkowych. Gdy Sen z powiek zgania Ci świadomość, że Twoje mieszkanie jest wiecznie nieposprzątane, nie pozwala Ci być spokojnym myśl o szarych oknach, zakurzonych roletach, zabrudzonej tapicerce w samochodzie, Twoje sąsiedztwo zasypał śnieg, a może trawnik zbyt wybujał, a Ty jesteś ciągle w pracy. Nic prostszego - skontaktuj się z nami, a problem będziesz miał z głowy. My to wszystko doprowadzimy do porządku, bo to jest nasz cel. Najtaniej na rynku   sprawdż  
 Sprzątanie biur

Na terenie  istnieje bardzo dużo firm oferujących usługi sprzątające. Wielka aglomeracja, coraz większa liczba nowo wybudowanych biurowców oraz centrów handlowych sprawia, że i zapotrzebowanie na tego usługi wzrasta. Nie zapominajmy także o instytucjach państwowych i urzędach.

Istnieją jednak firmy, które tylko i wyłącznie specjalizują się w sprzątaniu  biur. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że sprzątanie biur należeć będzie do zadań prostych i ograniczających się tylko do odkurzenia dywanu w gabinecie prezesa. Często zdarza się, że do zadań zleceniobiorcy należy również mycie okien na zewnątrz, co przy wysokich biurowcach oznacza albo wejście we współpracę z firmą pracującą na wysokościach albo zorganizowanie takich usług we własnym zakresie.

Przebicie się na rynku ze swoją ofertą nie będzie proste mimo olbrzymiego zapotrzebowania na tego typu usługi. Aby zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku firm oferujących sprzątanie biur  trzeba nie tylko dobrze się zareklamować. Połową sukcesu będzie wypracowanie renomy.


Sprzątanie osiedli

Niegdyś to w gestii spółdzielni mieszkaniowych leżało sprzątanie osiedli należących do nich. To spółdzielnie zatrudniały sprzątaczki, które od rana wyruszały w podległy sobie teren i działały na rzecz porządku i czystości na klatkach schodowych i przed blokami.

Dziś powstaje coraz więcej firm trudniących się kompleksowym sprzątaniem osiedli. Są one wynajmowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, zarządców budynków komercyjnych. Sprzątanie osiedli powierzone takiej firmie to dobry wybór. Praca w firmie sprzątającej jest z pewnością świetnie zorganizowana, a zarządców osiedli już nic nie interesuje i mogą oni się skupić na innych zadaniach, np. koniecznych remontach.

Na pewno też i wymagania wobec takiej firmy są spore. Rosnąca stale konkurencja doprowadziła do coraz szerszej oferty firm świadczących usługi porządkowe. Sprzątanie osiedli nie ogranicza się li tylko do utrzymywania czystości na klatkach schodowych czy zamiatania chodników. Dzisiaj jest to także sprzątanie na parkingach osiedlowych, odśnieżanie terenu, zakładanie trawników, dbanie o zieleń.


Usługi sprzątające

Na czym polegają usługi sprzątające? To działalność, która opiera się na świadczeniu usług związanych właśnie z utrzymaniem porządku na podległym zleceniodawcy terenie. Mogą one być kompleksowe. Wówczas należą do nich: sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków, mycie okien wewnątrz i na zewnątrz, sprzątanie na terenach przylegających lub należących do odbiorcy usług, pielęgnacja zieleni, zimą odśnieżanie, konserwacja np. domofonów. Usługi sprzątające mogą dotyczyć tylko jednej wybranej strefy, np. sprzątania na zewnątrz budynku.

Firmy, które oferują jednak kompleksowe usługi sprzątające nie tylko wydają się bardziej profesjonalne, ale i częściej podpisują umowy z klientami. Jeśli jeszcze przedstawią zainteresowanym zalety korzystania z usług kompleksowych i znajdą u nich zrozumienie z pewnością pozyskają więcej klientów.

W miarę poszerzania pola działania pojawia się konieczność dokupienia nowych sprzętów, zatrudnienia nowych pracowników, a nawet może rozszerzenia działalności o usługi takie jak na przykład odśnieżanie dachów. Wówczas jeśli chodzi o kupno nowego sprzętu firma świadcząca usługi sprzątające powinna zapoznać się z ofertą leasingową. 



   Sprzątanie  po budowlane magazynów hal produkcyjnych
Sprzątanie  po budowlane magazynów hal produkcyjnych Zajmujemy się kompleksowym czyszczeniem hal produkcyjnych i magazynowych. Wykonujemy usługi maszynowego czyszczenia posadzek, terenów przyległych oraz czyszczenia konstrukcji wewnątrz i z zewnątrz. Wykonanie czyszczenia oferujemy w nowych halach lub magazynach przed przejęciem przez inwestora jak i w późniejszym czasie, codziennie lub okresowo dla zachowania czystości. Wykonujemy sprzątanie pobudowlane, w którym łączymy czyszczenie hal, magazynów, oraz pomieszczeń biurowych i administracyjnych Antysekt oferuje pełną paletę usług w zakresie sprzątania standardowego, a także prac konserwatorskich i odśnieżania. Utrzymujemy w czystości wszystkie rodzaje obiektów: firmy logistyczne, biura, hipermarkety, fabryki, sklepy itp. Wykonujemy też całą gamę usług specjalistycznych: doczyszczanie  pobudowlane  / przedodbiorowe, sprzątanie na budowie - w trakcie jej realizacji, mycie i zabezpieczanie elewacji, mycie okien, pranie wykładzin, a także regenerację wykładzin wraz z impregnacją PCV, TARKETT, MARMOLEUM, itp., odkurzanie elementów wysoko zawieszonych, doczyszczanie i odtłuszczanie powierzchni z betonu, lastryko, kamienia naturalnego itp.                       

Usługi
·	Przedstawione ceny są cenami orientacyjnymi. 
·	Ceny za sprzątanie wszystkich rodzajów powierzchni są przygotowywane dla każdego Klienta indywidualnie biorąc pod uwagę :
-	metraż powierzchni
-	rodzaj powierzchni
-	częstotliwość wykonywania usługi
-	zakres czynności
-	rodzaj używanych środków czystości, sprzętu czyszczącego itp.
-	indywidualne życzenia Klienta
·	Przy stałych umowach istnieje możliwość wliczenia kilku usług do ceny sprzątania codziennego.

                              Rodzaj czynności
          Cena netto
CODZIENNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI:
-	zamiatanie i mycie na mokro powierzchni podłóg, ciągów komunikacyjnych, itp. z użyciem odpowiednich środków konserwujących
-	wycieranie kurzu z mebli, parapetów, telefonów, itp.
-	opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków
-	mycie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych
-	odkurzanie wykładzin
od 1,80 zł za m2
PRANIE WYKŁADZIN, DYWANÓW *
od 3,00 zł za m2
MYCIE OKIEN, POWIERZCHNI PRZESZKLONYCH
od 2,50 zł za m2
KONSERWACJA POWIERZCHNI KAMIENNYCH
od 4,00 zł za m2
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH:
-	strzyżenie trawników
-	wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin
-	podlewanie trawników, klombów, gazonów w okresach braku dostatecznej ilości opadów
-	grabienie, zamiatanie, pielenie
od 1,00 zł za m2              (za całość usługi)
od 0,03 zł – 0,60 zł           ( za strzyżenie trawników ** )
PRACE PORZĄDKOWE W OKRESIE ZIMOWYM:
-	odśnieżanie nawierzchni parkingów, ciągów dla pieszych, dróg dojazdowych
-	usuwanie sopli
	posypywanie piachem
od 1,50 zł za m2


Dezynfekcja

Dezynsekcja

Deratyzacja
od 25 zł za m2
od 2.50 zł za m2
od 2 zł za tackę



Mycie ciśnieniowe

Sprzątanie po Gołebiach i po zmarłych

Sprzątanie po budowlane
 od 20 zł za m2               
 od 20 zł za m2
od 20 zł za m2 

               

Sprzątanie i opieka nad Grobami
od 65 zł za m2

 Ceny podlegają negocjacjom.Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.


Dla stałych klientów i większych zleceń rabaty!!! 


                                           CENNY DO UZGODNIENIA 
                                                                  
•	  TYLKO „ANTYSEKT”
•	  WROŃSKI DAMIAN   
•	Tel 517914559 lub 517044523
                                                E mail -antysekt@op.pl
                                               CZYNNE CAŁĄ DOBE                          
                                   






