PROFESJONALNE USŁUGI DLA FIRM
tel. 509 264 585, solidnesprzatanie@op.pl

Ponad 20 lat na rynku to gwarancja profesjonalizmu i doświadczenia.
Dzięki solidnie wykonywanym usługom cieszymy się zaufaniem oraz
zadowoleniem naszych Klientów: restauracji, klubów, hoteli, przedszkoli,
apartamentów. Stosujemy profesjonalne środki chemiczne posiadające
certyfikaty bezpieczeństwa oraz atesty, jak również profesjonalne
maszyny sprzątające, dzięki czemu efekt i jakość są gwarantowane.
Pracujemy skutecznie i rzetelnie 7 dni w tygodniu.

Oferujemy:
PROFESJONALNE USŁUGI SPRZĄTANIA DLA FIRM
PROFESJONALNĄ PRALNIĘ POŚCIELI

Na naszej firmie można polegać! Jesteśmy zawsze, niezależnie
od pogody, korków czy innych czynników.
Zadzwoń dzisiaj i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy!

Solidnie, profesjonalnie i na czas! 7 dni w tygodniu!

SOLIDNE SPRZĄTANIE
PROFESJONALNE USŁUGI DLA FIRM
tel. 509 264 585, solidnesprzatanie@op.pl

Wysoka jakość naszych usług
sprzątających polega na odpowiednim
doborze techniki sprzątania oraz
właściwych środków i maszyn
czyszczących, dzięki czemu efekt
zawsze jest widoczny.
Nasi Klienci, współpracujący z nami
od lat, najbardziej doceniają, że nasza
firma jest dostępna 7 dni w tygodniu.
Jesteśmy do dyspozycji zawsze, kiedy
nasi Klienci nas potrzebują.
Drugą zaletą, podkreślaną przez
Klientów, jest wszechstronność oferty.
Specjalizujemy się zarówno w
sprzątaniu standardowym, jak również
w doczyszczaniu obiektów oraz
sprzątaniu pobudowlanym, w tym
z wykorzystaniem profesjonalnych
maszyn czyszczących.
Jesteśmy profesjonalną firmą!
Posiadamy ubezpieczenie OC,
Certyfikat Firma Godna Zaufania
oraz referencje.

OFERUJEMY:
sprzątanie standardowe
sprzątanie pobudowlane
doczyszczanie obiektów
pranie sof, czyszczenie
dywanów
mycie okien, również na
wysokości
sprzątanie S.O.S.

NASZYMI KLIENTAMI SĄ:
apartamenty i hotele
restauracje
kluby
szkoły i przedszkola
kluby fitness i siłownie
obiekty biurowe
obiekty
wielkopowierzchniowe

Solidnie, profesjonalnie i na czas! 7 dni w tygodniu!

CZYSTE PRANIE
PROFESJONALNE USŁUGI DLA FIRM
tel. 509 264 585, czystepranie@op.pl

Od 2018 roku nasza firma poszerzyła
ofertę o profesjonalne usługi prania,
dedykowane obiektom hotelowym
i gastronomicznym.
Kluczem jakości oferowanych
przez nas usług jest dobór wyłącznie
profesjonalnych środków piorących
oraz maszyn i urządzeń najwyższej
jakości przeznaczonych dla
profesjonalnych pralni.
Dużym atutem naszej oferty jest
funkcjonowanie pralni 7 dni
w tygodniu, dzięki czemu możemy
codziennie dostarczać czyste
i pachnące pranie.
Zaletą oferty naszej firmy jest
kompleksowość usług dla obiektów
hotelowych i gastronomicznych
w zakresie prania oraz sprzątania,
dzięki czemu obiekt oszczędza czas,
pieniądze oraz stres.

OFERUJEMY:
pranie pościeli hotelowej i
restauracyjnej
pranie materacy
pranie firan i zasłon
pranie kołder i poduszek

NASZYMI KLIENTAMI SĄ:

apartamenty
hotele
żłobki i przedszkola
restauracje

Jesteśmy profesjonalną firmą!
Posiadamy ubezpieczenie OC,
Certyfikat Firma Godna Zaufania
oraz referencje.

Solidnie, profesjonalnie i na czas! 7 dni w tygodniu!

