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DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I BIZNESOWYCH,

KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ MIEJSCE BUDOWY

Sprzątanie na miejscu budowy należy do bardziej
specyficznych i nieregularnych, przez co zakres prac jest szeroki

oraz zależy w dużej mierze od 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 znajduje się
w tabelkach na kolejnych stronach.

W TRAKCIE BUDOWY

Przyjmuje bardziej formę serwisu
dziennego, w ramach którego
dbamy o ciągłe wynoszenie śmieci,
gruzu, pozbycie się wszystkich
większych i niepotrzebnych
elementów, a także zamiatanie i
inne usługi na życzenie Klienta

PO BUDOWIE

Sprzątanie przed odbiorami
inwestorskimi, w ramach którego
doprowadzamy biuro do stanu
właściwego. Nasze prace
obejmują: gruntowne odkurzanie i
mopowanie, usuwanie resztek
farby i kleju ze ścianek szklanych
oraz powierzchni drewnianych,
usuwanie taśm i silikonów ze
wszystkich powierzchni,
doczyszczanie podłóg, mycie
sanitariatów, mycie szyb i
powierzchni szklanych, mycie
mebli, porządkowanie, a także
inne czynności na życzenie
Klienta.

SPRZĄTANIE NA BUDOWACH

W naszej firmie oferujemy zarówno sprzątanie w
trakcie budowy oraz przed odbiorami:



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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