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Preambuła

Sprzątanie bloków, kamienic, osiedli oraz wspólnot mieszkaniowych to zarówno
dbanie o czystość powierzchni wewnętrznych, porządkowanie terenów zewnętrznych
jak również pielęgnacja obszarów zielonych. Wykonanie tego rodzaju usług wymaga
powiązania kilku elementów.
Realizując zadania z tym związane poznaliśmy specyfikę tego segmentu – stąd
możemy zaproponować szereg rozwiązań zbliżonych do oczekiwań zarówno zarządcy
danej nieruchomości jak i zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
Zapewniamy wysoką estetykę i czystość klatek schodowych, chodników, garaży.
Zajmiemy się pielęgnacją zieleni oraz zapewnimy idealną czystość terenów przyległych
do budynków.
W ramach portfolio usług w sezonie wiosenno – letnim zajmujemy się
projektowaniem terenów zielonych, w sezonie zimowym odśnieżaniem dróg oraz
skuwaniem sopli z dachów nieruchomości.
Na życzenie zajmujemy się usługami niestandardowymi w uzgodnieniu ze stroną
Zamawiającą oraz komplementacją środków czystości.
Z uwagi na charakter usług staramy się dostosować każdorazowo cenę w drodze
negocjacji z Klientem.
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SEGMENT MIESZKALNICTWO
Zarządcy Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe

ZAKRES USŁUG














zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy,
zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn),
mycie balustrad i podestów
usuwanie kurzu z parapetów i szafek licznikowych
omiatanie pajęczyn na klatce schodowej,
mycie bram wejściowych,
mycie szyb i gablot ogłoszeniowych,
mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz
pomieszczeniach ogólnego użytku,
mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,
mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz
pomieszczeniach ogólnego użytku,
deratyzacja budynku.
opróżnianie koszy na śmieci
zbieranie śmieci wokół nieruchomości
SEZON WIOSENNO-JESIENNY





koszenie trawników
przycinanie żywopłotów
podlewanie

SEZON ZIMOWY





odśnieżanie terenów przyległych do nieruchomości
odśnieżanie dachów – usługa dodatkowa
dostawa soli, piasku – utrzymanie zimowe
wywóz śniegu

USŁUGI KOMPLEMENTARNE





usługi dekarskie – naprawy kominów, malowanie dachów
wykonywanie odczytów mediów wraz z pisemnym opracowaniem
prace konserwacyjne – m.in. regulacja samozamykaczy, wymiana żarówek na klatkach
schodowych,
obsługa korespondencji dla mieszkańców

W usłudze zawarte środki czystości z wyjątkiem soli i piasku.
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