Úklidové a čistící služby
Cíl produktu
Tento produkt Vám zajistí pravidelný režim úklidu Vašich prostor (interiér a exteriér). Docílíme tím
zdravého a kvalitního prostředí pro fungování každého pracovníka či Vašeho zákazníka.

Komu je určen

Všem, kdo vlastní nebo provozují
nemovitosti a potřebují mít prostory
vždy reprezentativní a přístupné
v interiéru nebo v exteriéru.

Všem, kterým záleží na majetku,
na jeho kvalitě, životnosti, na prostředí, v kterém pracuje nebo žije.

Všem, kteří mají povinnost
udržovat majetek a prostředí
v bezpečném a zdravém stavu.

Co klient získá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zametení a setření omyvatelných podlahových krytin
Vyluxování koberců a židlí v kancelářích
Vyprázdnění a vymytí odpadkových košů a popelníků
Otření stolů, skříní, parapetů a dalšího nábytku
Otírání květin od prachu, případně pravidelná zálivka
Kompletní úklid sociálního zařízení včetně dezinfekce
Otření židlí, křesel a sedacích souprav, počítačů a další kancelářské techniky
Mytí dveří, obkladů a radiátorů, prosklených dveří kanceláří
Leštění nábytku a kuchyňské linky, úklid kuchyňské linky včetně mytí nádobí
Otření radiátorů, vypínačů a elektrických zásuvek, světel, lamp, telefonů, zábradlí
Doplňování toaletního papíru, mýdel, osvěžovačů vzduchu a dalšího hygienického servisu na sociálním zařízení
Výměna a praní ručníků a utěrek, dodávka čistících rohoží
Úklid venkovních prostor – zametení, sběr odpadků, základní zimní úklid
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Parametry produktu
• Službu zajišťují manažeři úklidových činností, kteří jsou kmenoví zaměstnanci smluvního
partnera. Ti řídí veškeré pracovní síly určené k pravidelnému úklidu.
• Pracovní síly jsou řádně proškoleny pro práci v úklidových činnostech, pro manipulaci
s hygienickými prostředky, uklízecími stroji, na péči o zvláštní povrchy svěřených prostor.
Zároveň dbáme, aby měla v případě cizinců platná pracovní povolení (víza)
• Služba Vám v případě dohody zajistí taktéž šetrný přístup k přírodě
a dbá na separování odpadů (vyjma nebezpečného)
• Používáme kvalitní a osvědčené stroje (mycí stroje, průmyslové vysavače, zametací stroje,
extraktory, leštičky, tlakové čističe a další)
• Dle přání a výběru klienta instalujeme „papírové programy včetně zásobníků a podavačů)

Co potřebujeme znát, abychom Vám připravili ideální nabídku

• Plochy (rozměry) určené k úklidu a specifikace povrchů
• Požadované četnosti úklidu
• Případný požadavek na denní službu (doplňování hygienického materiálu, sklízení nádobí v kuchyňkách a v zasedacích místnostech, ovládání myček, třídění odpadu, průběžný úklid)
• Environmentální pravidla společnosti – pro výběr systému čištění a strojů, hygienického materiálů atd.
• Zájem o dodávku spotřebního materiálu
• Zájem o drobnou údržbu zeleně, zájem o zimní úklid venkovních prostor

Reference
Administrativní budovy
City West

Praha Stodůlky, 23 000 m2
Technická správa, úklid, recepce, property management, ostraha

Garden Eleven

Praha Vršovice, 15 000 m2
Technická správa, úklid, recepce, property management, ostraha

Na Pankráci 30

Praha Pankrác, 10 800 m2
Technická správa, úklid, recepce, property management, ostraha
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