
                                                                                                                          Zapraszamy do współpracy         

                                                        
 
 Szanowni Państwo                                                                                                                                                           Hasłem naszej firmy jest: 
                                                                                                                                                                                                                 „Dbałość o estetykę          
                                                                                                                                                                                                                    i bezpieczeństwo            
                                                                                                                                                                                                                           otoczenia”
W imieniu firmy PRO-GREEN przedstawiam ofertę na kompleksowe utrzymanie czystości
na terenie nieruchomości oraz pielęgnację zieleni.
_______________________________________________________________________________________

Firma PRO-GREEN od 2009 specjalizuje się w pracach czystościowo-porządkowych wszelkich                                                                    
obiektów użyteczności publicznej i prywatnej, szczególnie na terenie miasta Wrocławia i okolic.                                                                         
Jedną z wielu pozycji w naszej ofercie jest kompleksowe sprzątanie osiedli mieszkaniowych.

Usługa taka jak sprzątanie osiedli obejmuje w zależności od sezonu: sprzątanie terenu wokół                                                             
budynków, zamiatanie, odśnieżanie, odladzanie i posypywanie materiałem szorstkim dróg dojazdowych                                                           
i chodników,  pielęgnację terenów zielonych (koszenie trawy, podlewanie, przycinanie drzew …),                                                       
utrzymywanie czystości klatek schodowych (mycie podłóg i okien, wycieranie  płaskich powierzchni,                                                      
barierek, dbanie o czystość wind) oraz dezynfekcja i wiele innych.

Poszczególne prace wchodzące w zakres usługi sprzątania osiedli mieszkaniowych wykonywane                                                            
są z częstotliwością ustaloną ze Zleceniodawcą, w zależności od Jego potrzeb.

Wszelkie prace porządkowe wykonujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz skutecznych                                                                     i 
bezpiecznych środków czyszczących. Gwarantujemy, że podczas  realizacji zlecenia nie powstaną                                                                 
żadne szkodliwe opary ani nie dojdzie  do uszkodzenia mienia Zleceniodawcy.

Co nas wyróżnia?                                                                                                                                                                                                                                
Do codziennego sprzątania używamy maszyn szorująco-myjących. Dzięki temu pozostawiamy                                                                      
posadzkę suchą (nie brudzi się poprzez przejście po mokrym) i wypolerowaną (bez smug). 

Dodatkowo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak wspaniale jest przebywać i wypoczywać                                                                           
w otoczeniu przepięknych krajobrazów zieleni. W mieście jak wszyscy wiemy nie ma zbyt wiele takich                                                        
miejsc - dlatego tak ważne jest aby te, które są były utrzymane w jak najlepszym stanie i kondycji.                                                             
Firma nasza oferuje cały wachlarz usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni.                                                                         
Począwszy od projektowania i zakładania, po kompleksowe prace związane z regeneracją                                                                          
i pielęgnacją zieleni.

Doświadczony zespół pracowników, jakim dysponujemy, sprawdzone urządzenia czyszczące oraz                                                              
najwyższej jakości, atestowane środki czystości, które posiadamy przekładają się na jakość                                                                
świadczonych przez nas usług sprzątających. Przed przyjęciem zlecenia, zawsze  przygotowujemy                                                     
indywidualną ofertę szczegółową z zakresem i częstotliwością wykonanych obowiązków,                                                        
dostosowaną  do indywidualnych potrzeb i wymagań Zleceniodawcy. Ponadto,  nad jakością                                                                         
i nadzorem personelu czuwa koordynator obiektu, który jest także odpowiedzialny za zaopatrywanie                                                           
obiektu w środki higieniczne oraz kontakt z  Zleceniodawcą.

Zapraszamy do lektury załączonej oferty. Jesteśmy otwarci na wszelkie życzenia i sugestie                                                            
naszych Klientów, ponieważ naszym celem nadrzędnym jest osiągnięcie pełnej satysfakcji                   
i zadowolenia ze strony naszych Zleceniodawców.

Mam nadzieję, że przedstawiona oferta spełni Państwa oczekiwania i będzie początkiem                     
owocnej współpracy. 

Z poważaniem
Katarzyna Szkirpan
tel.: +48 660537105
e-mail: biuro@pro-green.pl

http://pro-green.pl/

