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OFERTA   USŁUG   PORZĄDKOWYCH 

 Fabryka Czystości świadczy kompleksową obsługę w zakresie profesjonalnego utrzymania 
czystości w obiektach takich jak : domy, mieszkania, biura, wspólnotach i spółdzielniach 
mieszkaniowych, obiektach przemysłowych, halach magazynowych, gabinetach kosmetycznych, 
stomatologicznych i wiele innych. Działamy na terenie Łodzi i województwa Łódzkiego.  
 
 

POMIESZCZENIA BIUROWE 

Kompleksowe utrzymanie czystości Twojego biura i miejsca pracy.  

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z dobrze dobranym 

Personelem sprzątającym wspomagając się sprzętem i środkami 

chemicznymi renomowanych firm. Proponujemy sprzątanie  

cykliczne lub jednorazowe. Gruntowne lub podstawowe.  

Cena już od 2.20 netto / m2/ - mc. przy powierzchni powyżej 1000 m2 

   DOMY / MIESZKANIA 

Kompleksowe utrzymanie czystości twojego domu lub 

mieszkania.  Oferujemy usługi na najwyższym poziomie 

korzystając ze sprzętu i środków renomowanych firm. 

Sprzątanie cykliczne lub jednorazowe. Gruntowne lub 

podstawowe.  Cena już od 100 zł – przy powierzchni  

poniżej 50 m2.  Mycie okien podlega dodatkowej wycenie. 

SPRZĄTANIE PO REMONCIE  

Sprzątanie po remoncie lub budowie jest zajęciem bardzo uciążliwym.  

Z  zabrudzeniami po budowlanymi nie sposób sobie poradzić, 

 bez zastosowania profesjonalnej chemii i sprzętu.  

Dzięki wsparciu Fabryki Czystości, mogą Państwo doprowadzić 

 swój dom lub mieszkanie do pełnej użyteczności i estetycznego wyglądu. 

Pranie tapicerki, mycie okien, ozonowanie pomieszczeń i wiele innych usług. 

Ceny już od 300 zł – przy powierzchni poniżej 50 m2.  
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DOCZYSZCZANIE POSZADZEK PO BUDOWACH 

Fabryka Czystości oferuje usługi w zakresie czyszczenia posadzek po remoncie / budowie. 

Wykonujemy usługi maszynowego czyszczenia, doczyszczania wszelkiego rodzaju posadzek.  

 

 

 

 

 

 

Ceny już od 2,5 zł / m2 - przy powierzchni powyżej 1500 m2 ! 

UTRZYMANIE PORZĄDKU WE WSPÓLNOTACH I SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH. 

Nasza Firma oferuje kompleksową usługę utrzymania czystości dla Wspólnot i Spółdzielni 

Mieszkaniowych.   Zajmujemy się utrzymaniem należytego porządku w budynkach i terenach 

zewnętrznych otaczające budynki.  Proponujemy całoroczną obsługę wspólnot mieszkaniowych i 

osiedli zapewniając czystość zarówno latem jak i zimą. 

 

 

 

 

Cena już od 1,7 zł netto / m2 -mc 

Zaopatrzymy Wspólnotę w niezbędne środki czystości w atrakcyjnej cenie ! 

Nawiążemy stałą współpracę ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi na różne usługi – stałe lub 

jednorazowe (mycie okien, odśnieżanie, koszenie trawy, grabienie, czyszczenie garażu i podziemia, 

doczyszczanie posadzek w częściach wspólnych i wiele innych) 
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PRANIE TAPICERKI / DYWANÓW / WYKŁADZIN 

• Pranie tapicerki meblowej (łóżka, krzesła, fotele, narożniki, materace i inne)  

• Pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wnętrza, czyszczenie skór 

• Pranie wykładzin, dywanów, chodniczków, wycieraczek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZONOWANIE POMIESZCZEŃ – LIKWIDACJA BRZYDKICH ZAPACHÓW 

Każdy z nas zastanawia się co daje ozonowanie pomieszczeń. 

Metoda ta ma za zadanie usunąć wszelkie roztocza, alergeny, pleśń, grzyby, bakterie i inne 

drobnoustroje z pomieszczeń. Często stosowane jest również w mieszkaniach lub domach, gdzie 

przebywała osoba długotrwale chora, aby zlikwidować niebezpieczne mikroorganizmy, które znajdują 

się w otoczeniu. 

Ozonowanie pomieszczeń jest również przydatne, jeśli chcemy poprawić jakość powietrza, likwidując 

przykre zapachy. Proces ozonowania nie maskuje zapachów, ale skutecznie je usuwa. Dzięki temu, po 

zakończonym zabiegu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem, pozbawionym odoru np. smażenia, 

spalenizny, moczu, nikotyny czy stęchlizny. Metodą ozonowania pozbywamy się przykrych zapachów 

po osobach zmarłych. 

 

Cena już od 25 zł / 1 cykl 

 

 


