Przedmiotem naszej działalności jest profesjonalne i efektywne czyszczenie przeszkleń,
fasad, mycie całych budynków z zewnątrz, wewnątrz, kostki brukowej oraz wszelkich
powierzchni poziomych i pionowych. Ofertę w zakresie kompleksowego czyszczenia
kierujemy do:
•
•
•
•
•

właścicieli
zarządców
administratorów budynków wielkopowierzchniowych
właścicieli stacji benzynowych
wszystkich osób, które szukają zaufanego i sprawdzonego usługodawcy

Działamy od kilkunastu lat i obsługujemy Klientów z całej Polski oraz z zagranicy. Dzięki
stosowaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie metod oraz przestrzeganiu
najwyższych standardów mycia oszczędzamy nie tylko Państwa czas, ale podwyższamy
standard całego zarządzanego przez Państwa obiektu.

Doświadczenie:
•
•
•
•
•

kompleksowe mycie budynków i powierzchni poziomych
usługi mycia i czyszczenia wszelkich powierzchni na wysokości
obsługa montaży materiałów reklamowych
prace elektryczne
prace remontowe na wysokościach – kominy, słupy BTS, kopalnie

Kadra:
• doświadczona kadra alpinistyczna z ważnymi europejskimi uprawnieniami
alpinizmu przemysłowego (3 poziom, LEVEL 3)
• wyspecjalizowani pracownicy dysponujący odpowiednimi uprawnieniami
z zakresu obsługi urządzeń podnośnikowych

Sprzęt:
• profesjonalne wysokotemperaturowe wysokociśnieniowe urządzenia myjące
do wszystkich powierzchni wykorzystujące wodę demineralizowana (elewacje,
przeszklenia, wszystkie rodzaje ścian, kostki brukowe, wylewki itp.)
• urządzenia wykorzystujące technologię opierająca się na zastosowaniu
wody odwapnionej tj. technologia wymiany jonowej
• (gwarantuje czystą i bez smugową powierzchnię), do mycia okien, ścian,
klatek schodowych, a także ogniw fotowoltaicznych.

Nasze przykładowe ostatnie realizacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pięciokondygnacyjny biurowiec Kazimierz Office Center - Kraków — mycie wewnętrzne i zewnętrzne
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice — mycie wewnętrzne i zewnętrzne
nowoczesny kompleks biurowy usytuowany w centrum Katowic – mycie wewnętrzne i zewnętrzne
budynek Galerii Handlowej Plaza – Kraków – mycie wewnętrzne i zewnętrzne
Centrum Handlowe Plejada Bytom
Centrum Handlowe Karolinka w Opolu
Centrum Handlowe Atrium Olkusz
Centrum Handlowe AKS Chorzów
Cinema City Silesia Katowice
Cinema City Agora Bytom

Korzyści:
• fachowa obsługa podparta doświadczeniem oraz specjalistyczna
wiedza związana z doborem odpowiednich technologii
• terminowe i bezobsługowe realizacje powierzonych zleceń
• porada z zakresu konserwacji
• bezpieczeństwo (wszelkie niezbędne uprawnienia, nowoczesny sprzęt certyfikowanych firm)
• elastyczność w zakresie terminu przeprowadzania prac — dopasowujemy się do kalendarza Klienta.

