
OFERTA
INFORMACYJNA
POLISHED CLEANING SERVICES

DLA ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW OSIEDLI,
POSZUKUJĄCYCH FIRMY ODPOWIEDZIALNEJ ZA

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH WEWNĘRZYCH I
ZEWNĘTRZNYCH OSIEDLA 

Sprzątanie osiedli należy do standardowych sprzątań cyklicznych
podobnych do tych w biurach, a ich zakres prac jest szeroki oraz zależy w

dużej mierze od specyfikacji obiektu i preferencji Klienta.

WYCENĘ MOGĄ PAŃSTWO OTRZYMAĆ
PO WYKONANIU BEZPŁATNEGO AUDYTU PRZEZ

JEDNEGO Z NASZYCH SPECJALISTÓW.

Cena jest określona indywidualnie, w zależności od
wielkości i rodzaju sprzątanej powierzchni, częstotliwości, a także

zniżek indywidualnych.

Dokładny opis wymienionych wyżej elementów jest
dobierany po dokładnym ustaleniu zakresu usług

wymaganych przez klienta

CYKLICZNE

Zamiatanie i mycie powierzchni
klatek schodowych
Mycie klamek, poręczy oraz
drzwi wejściowych
Utrzymanie czystości ścian klatki
schodowej, odkurzanie i mycie
lamperii
Mycie okien na klatkach
schodowych
Doczyszczanie określonych
powierzchni na życzenie klienta

Przyjmuje bardziej formę serwisu
dziennego, w ramach którego
dbamy o ciągłe utrzymanie
czystości: 

WEDŁUG POTRZEB

Usuwanie śmieci z chodnika,
parkingu, drogi dojazdowej
Sprzątanie wiaty śmietnikowej
Koszenie trawników
Inne prace ogrodnicze
W okresie Zimy bieżące
oczyszczanie ze śniegu i lodu
powierzchni utwardzonych
Sypanie solą i piachem
powierzchni chodników

Sprzątanie obejmujące takie
czynności jak te wykonywane na
zewnątrz jak i specjalne na
życzenie klienta:

SPRZĄTANIE OSIEDLI

W naszej firmie oferujemy zarówno sprzątanie w
terenów wewętrznych jak i zewnętrznych:



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.

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

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.
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