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DLA KLIENTÓW  BIZNESOWYCH, KTÓRZY CHCĄ
UPORZĄDKOWAĆ SWOJE BIURO.

Najważniejszymi wartościami,
które inspirują zespół Polished Cleaning Services w relacji z
Klientami są:
Personalizacja, Jakość i Cena. Dzięki temu mają Państwo
możliwość wybrania szczegółów dotyczących sprzątania, przez co
istotniej wpływają Państwo na ostateczny koszt zlecenia.
Wykonaniem usług zajmą się specjaliści, dla których sprzątanie to
nie tylko praca, ale pasja do nadawania drugiego życia wskazanym
powierzchniom.

WYCENĘ MOGĄ PAŃSTWO OTRZYMAĆ
PO WYKONANIU BEZPŁATNEGO AUDYTU PRZEZ

JEDNEGO Z NASZYCH SPECJALISTÓW.

W sprzątaniu biur niezbędne jest określenie przez Klienta trzech
ważnych elementów sprzątania:

Dokładny opis wymienionych wyżej elementów znajduje się
w tabelkach na kolejnych stronach.

RODZAJ WYKONYWANEJ
USŁUGI

Ogólna
Dogłębna
Niestandardowa

W ten sposób określa się poziom
szczegółowości sprzątania.

RODZAJ UŻYWANYCH
ŚRODKÓW

Standardowe
Premium

Obie opcje pozwalają dokładnie
wyczyścić wskazaną
powierzchnie, jednakże opcja
premium pozwala wskazanej
powierzchni zachować czystość
przez dłuższy czas

USŁUGI DODATKOWE

Polegają na określeniu
przez Klienta, czy chce
wykonywania
dodatkowych usług.



RODZAJ UŻYWANYCH ŚRODKÓW

Środki Premium zapewniają dłuższą czystość danego miejsca – przykładowo ścierki mikrowłóknowe sięgają 6
razy bardziej w głąb czyszczonej powierzchni, przez co widoczny kurz pojawi się później.

SPRZĄTANIE
 OGÓLNE

Odkurzenie i umycie
podłóg
Wyczyszczenie
dostępnych powierzchni z
kurzu i plam
Wyczyszczenie
armatury łazienkowej
Wyczyszczenie sedesów
Opróżnianie
koszy na śmieci
Wyczyszczenie blatów
Wyczyszczenie umywalek
Wyczyszczenie luster
Wyczyszczenie sprzętów
AGD z zewnątrz
Wyczyszczenie parapetów
Wyczyszczenie
dostępnego oświetlenia
Wyczyszczenie
zewnętrzne grzejników
Wyczyszczenie gniazdek,
włączników i klamek

SPRZĄTANIE 

DOGŁĘBNE

•Odkurzanie i umycie podłóg
•Umycie okien
•Wyczyszczenie
armatury łazienkowej
•Wyczyszczenie sedesów
•Opróżnianie koszy na śmieci
•Wyczyszczenie blatów
•Wyczyszczenie umywalek
•Wyczyszczenie luster
•Wyczyszczenie
sprzętów AGD z zewnątrz
•Wyczyszczenie parapetów
•Wyczyszczenie oświetlenia
•Wyczyszczenie
zewnętrzne grzejników
•Wyczyszczenie
gniazdek i włączników
•Mycie AGD wewnątrz
•Umycie powierzchni
wewnętrznych (przykładowo
szafek w środku)
•Umycie powierzchni trudno
dostępnych
•Mycie kabin prysznicowych i
wanien
•Zmywanie naczyń

SPRZĄTANIE 

NIESTANDARDOWE

Polega na zupełnej
dowolności w kwestii
wyboru czyszczonych
powierzchni, zatem Klient
sam wskazuje co ma zostać
umyte.

Możliwe jest również
wynajęcie specjalisty
według taryfy godzinowej.

RODZAJ WYKONYWANEJ USŁUGI

ŚRODKI STANDARDOWE

Środki chemiczne wysokiej jakości
Mopy bawełniane
Ścierki domowe
Ścierki wiskozowe
Standardowe filtry w odkurzaczach

ŚRODKI PREMIUM

Środki chemiczne najwyższej
jakości
Mopy z mikrofazy
Ścierki z mikrowłókien
Filtry HEPA w odkurzaczach

USŁUGI DODATKOWE
Polerowanie podłóg
Pranie wykładziny oraz mebli tapicerowanych
Renowacja podłóg, konserwacja powierzchni
Umycie naczyń
Usługa rozpoczęcie express (Wykonanie usługi w ciągu 48 godzin od
złożenia zlecenia)
Usługa wykonanie express (Wykonanie usługi w czasie o połowe
krótszym)
Usługa cykliczna  (darmowa usługa zaplanowania następnych sprzątań)
Jesteśmy w stanie spełnić również inne Państwa życzenia



DLACZEGO POWINNIŚMY WSPÓŁPRACOWAĆ?

PERSONALIZACJA

Mają Państwo rzeczywisty
wpływ na sposób naszej

pracy

JAKOŚĆ

Nasze zlecenia wykonują
przeszkoleni fachowcy,

używając profesjonalnych
środków chemicznych i

specjalistycznych sprzętów

CENA

Zawsze dopasowana

SZEROKI ZAKRES

Utrzymujemy czystość w
wielu różnych miejscach,

zarówno biurach, domach,
budowach, jak i w innych

powierzchniach

ZASIĘG
OGÓLNOKRAJOWY

Zleceń cyklicznych
podejmujemy się na terenie

całej Polski

REFERENCJE

Posiadamy je od wielu
podmiotów, w tym od
Prezesa Polskiej Izby

Gospodarczej Czystości

PROFESJONALIZM

Dbamy o czystość zgodnie z
normami czystości
Unii Europejskiej

BEZPIECZEŃSTWO

Posiadamy aktualną polisę
ubezpieczeniową.

Dodatkowo na życzenie
podpisujemy z Klientem

pisemną gwarancję jakości
wykonania usług,

czyli SLA

STAŁY NADZÓR

Do każdego zlecenia
delegujemy koordynatora,
który sprawuje nadzór nad
jakością pracy. Koordynator
jest dostępny całodobowo,

również na wezwanie
Klienta.

PLAN HIGIENY

Przygotowujemy
indywidualne wymagania

danego budynku

ZAŚWIADCZENIA O
NIEZALEGANIU

Nie zalegamy z płatnościami
wobec żadnych podmiotów,

w tym wobec ZUS i US.

Polished Cleaning Services sp. z o.o. 
biuro@polished.pl
T: +48 507 979 013   +48 510 966 524
Polished.pl


