JSME SPECIALISTÉ NA
PRŮMYSLOVÝ ÚKLID
A ČIŠTĚNÍ OD A DO Z
KDO JSME?
Naše společnost se pohybuje na českém trhu více než
30 let. Za tu dobu se vypracovala mezi největší tuzemské
úklidové specialisty se zkušeným personálem a celostátní
působností. Poskytuje kompletní služby úklidu téměř
600 klientům.
JAKÝ ROZSAH SLUŽEB NABÍZÍME?
• Úklid veškerých druhů vnitřních prostor (kanceláře,
společné prostory, pasáže, food court prostory,
zázemí, garáže, výrobní haly, a další)

KDE VÁM POMŮŽEME?
V Obchodních centrech, řetězcích,
kancelářských a polyfunkčních budovách,
hotelích a bankách, průmyslu, zdravotnictví,
státní správě, zkrátka všude tam, kde je
zapotřebí čisto.

PROSTOROVÁ DESINFEKCE

• Celoroční péči o venkovní prostranství (ruční
i mechanizované zametání, sběr nečistot, péče o koše
a venkovní mobiliář, sečení trávy a péči o zeleň)
• Zimní servis (ruční a strojní odklízení sněhu, zmrazků
vč. dodávek posypových materiálů)
• Speciální technologie úklidu (odstraňování žvýkaček,
mytí fasád, apod.)
• Mimořádné, nepravidelné a havarijní úklidy

V souvislosti se světovou pandemií corona
viru COVID19 se výrazným způsobem
zvýšila poptávka jednorázové či pravidelné
desinfekční péče. Pro naše zákazníky
nabízíme ucelený soubor činností, které jim
pomohou výrazně zvýšit úroveň ochrany před
virem COVID19, a jinými viry, bakteriemi
a plísněmi obecně.

• Dodávku hygienického materiálu, čisticích prostředků
či vstupních rohoží

CERTIFIKACE

POKRYTÍ ČR A SR

GARANCE

Vysoká kvalita úklidových služeb probíhá
v souladu se standardy ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013,
ISO 45001:2018.

Síť našich regionálních úklidových poboček
a zastoupení zaručuje, že ať se váš objekt
nachází kdekoliv, jsme schopni pružně
a optimálně reagovat na vaše potřeby
i nenadálé situace.

V případě poruchy úklidového stroje zajistíme
do 24 hodin jeho opravu nebo do 24 hodin
dopravíme záložní úklidový stroj, kvalita
poskytovaných služeb tak zůstane zachována.

VLASTNÍ SERVIS

CRM SYSTÉM

POJIŠTĚNÍ

Odborně vyškolený personál našeho
servisního oddělení úklidových strojů řeší
operativně a co nejefektivněji jakékoliv
poruchy všech mycích strojů a ostatní
úklidové techniky.

Pro online řízení zakázek a komunikaci mezi
zákazníkem a naší společností.

Garance převzetí odpovědnosti, pojištění
odpovědnosti za škody do výše 100 mil. Kč.

Zaujaly Vás naše služby? Chcete vědět více? Rádi Vám nabídneme
řešení na míru. Kontaktujte nás pro zpracování cenové nabídky,
nebo odbornou konzultaci.
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WE ARE SPECIALISTS IN
INDUSTRIAL CLEANING
FROM A TO Z
WHO ARE WE?
Our company has been operating on the Czech market for
more than 30 years. During this time, it has become one of
the largest domestic cleaning specialists with experienced
personnel and nationwide operations, providing complete
cleaning services to nearly 600 clients.

WHERE CAN WE HELP YOU?
In shopping centres, chains, office and
multifunctional buildings, hotels and banks,
industry, healthcare, state administration.
In short, wherever cleanliness is necessary.

WHAT SCOPE OF SERVICES DO WE OFFER?
• Cleaning of all types of interior spaces (offices,
common areas, malls, food court premises, utility
rooms, garages, production facilities and more)

DISINFECTION OF PREMISES
In connection with the global COVID-19
pandemic, demand for one-off and regular
disinfection care has increased significantly.
For our customers, we offer a comprehensive
set of activities that help them to significantly
enhance protection against COVID-19 and
other viruses, bacteria and mould in general.

• Year-round care for exterior spaces (manual and
mechanized sweeping, collection of trash, care for
bins and outdoor furniture, mowing and care for
greenery)
• Winter service (manual and mechanised clearing of
snow and ice, incl. delivery of gritting material)
• Special cleaning technologies (removal of chewing
gum, washing of facades, etc.)
• Extraordinary, irregular and emergency cleaning
• Delivery of sanitary materials, cleaning agents and
entrance mats

CERTIFICATIONS
High-quality cleaning services are carried
out in accordance with the ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013
and ISO 45001:2018 standards.

COVERAGE OF THE CZECH
REPUBLIC AND SLOVAKIA
Our network of regional cleaning branches and
offices guarantees that we are able to flexibly and
optimally respond to your needs and unforeseen
situations wherever your building is located.

GUARANTEE
In the event that a cleaning machine breaks
down, we will ensure its repair within 24 hour
or we will deliver a replacement cleaning
machine within 24 hours, thus ensuring that
the quality of provided services is maintained.

MAINTENANCE

CRM SYSTEM

INSURANCE

The professionally trained personnel in our
cleaning-machine maintenance department
handle breakdowns of all cleaning machines
and equipment as expeditiously and
effectively as possible.

For online handling of orders
and communication between the customer
and our company.

Guarantee of assumption of liability, liability
insurance in the amount of up to
CZK 100 million.

Are you interested in our services? Do you want to know more?
We will be pleased to offer you a tailored solution. Contact us for
formulation of a price offer or a professional consultation.
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