Komplexný upratovací
a čistiaci servis
Spoľahlivý partner pre Váš čistý objekt

Nevyhnutnou súčasťou firemných priestorov je dnes aj
upratovací servis, ktorý vďaka dobre odvedenej práci a
čistote dokáže spríjemniť prostredie a pracovnú zmenu
každému zamestnancovi. Zároveň čisté priestory zvyšujú
dojem z kvality a precíznosti spoločnosti, čo je dnes pre
klientov, partnerov, ale aj zamestnancov dôležité a zvyšuje
pocit úrovne firmy.
Spoločnosť HB CLEANING čerpá zo 7 ročných skúseností s
upratovacím servisom vykonávaným v susednom Rakúsku,
kde sú požiadavky na kvalitu čistenia a očakávania
zákazníkov na vysokej úrovni. Skúsenosti a prax dnes oceňujú
naši mnohí firemní zákazníci vďaka čomu poskytujeme
spoločnostiam profesionálne služby upratovacieho servisu
na vyššej úrovni ako sa od upratovania očakáva.
Na kvalitu dodávaných služieb v spoločnostiach dohliadajú
pridelení objektoví manažéri, aby bol rozsah prác a kvalita
dodržiavaná. Každý z personálu je zaškolený na svoje
pracovné miesto, obsluhu čistiacich strojov a absolvuje
pravidelné školenie BOZP.
Venujte svoj čas tomu v čom ste lepší. Zverte upratovanie do
rúk nám, viac skúseným a o čistotu vašich priestorov sa
postaráme. Opäť vám neprišla upratovačka do práce?
Nechajte čistotu priestorov na nás a odľahčite sa od
nepríjemných starostí.
Kontakt:
hb.hbcleaning@gmail.com
+421 902 075 606

www.hbcleaning.sk
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Optimalizácia
nákladov na
upratovanie
Upratovanie firemných priestorov dnes tvorí finančnú
položku takmer každého podniku. Tak ako každý proces a
náklady je možné zoptimalizovať aj náklady na
upratovací servis. Pomôžeme vám na základe vašich
požiadaviek nájsť spôsob ako vykonať službu cenovo
dostupnejšiu. Pri vhodnej kombinácií čistiacich strojov,
počtu personálu, ale tiež čistiacich a hygienických
prostriedkov vieme ušetriť každej spoločnosti náklady na
upratovací servis a zároveň dodržať ba až zvýšiť kvalitu a
efektivitu čistenia. Pokiaľ ste ochotní s vašimi
požiadavkami pracovať, takmer vždy vieme priniesť
efektívnejšie riešenie a šetriť tak financie pri dodržaní
kvality. Je to naša práca, dodržiavať a využívať moderné
trendy aj v segmente upratovacieho a čistiaceho servisu.
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Upratovanie
firemných
priestorov
Upratovanie priestorov v podniku patrí medzi základné
činnosti našej spoločnosti. Špecializujeme sa na upratovanie
firiem z akéhokoľvek odvetvia. Nezáleží či spoločnosť ponúka
služby a sídli v kanceláriách alebo sa venuje výrobnej
činnosti v rozsiahlom výrobnom závode. Zákazník si môže
vybrať
medzi
pravidelným
upratovaním
podľa
dohodnutého rozsahu a frekvencie alebo jednorazovým
čistením na základe presne zadanej požiadavky. Na čistotu
je potrebné dbať od podlahy až po stroje, ktorých údržbu a
pravidelné čistenie neodporúčame podceňovať. Pre
dodržiavanie kvality dodaných služieb dohliada pridelený
objektový líder, ktorého úlohou je spokojnosť všetkých
zúčastnených strán. Zverte upratovanie podniku do našich
rúk, venujte čas tomu v čom ste lepší a zabudnite na starosti
s upratovacím personálom a povinností s ním spojených.
Opäť vám neprišla upratovačka do práce? Nechajte čistotu
priestorov na nás a odľahčite sa od podobných starostí.
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Strojové
čistenie
podlahy
Strojové čistenie podlahy je najčastejšie podceňovanou
činnosťou. Vhodné je pre všetky druhy podláh či už ide o
PVC, linoleum, dlažbu, ESD alebo epoxidovú podlahu.
Nezáleží na veľkosti objektu, ani na jeho znečistení.
Strojové čistenie podlahy poskytujeme pre všetky druhy
objektov bez ohľadu na ich využitie a veľkosť, napríklad aj
pre
rozsiahle
skladové
haly
alebo
menšie
administratívne
chodby.
Správnou
kombináciou
podlahového stroja a čistiacej chémie zbavíme podlahu
nežiadúcich
znečistení
a
obnovíme
jej
vzhľad.
Disponujeme podlahovými strojmi s ručnou aj sedacou
obsluhou, preto pre efektívne vyčistenie zvolíme
najvhodnejšiu kombináciu. Je správne podlahu pravidelne
udržiavať, avšak nielen klasicky umývať, ale z času na čas
detailnejšie vyčistiť podlahovým strojom. Takto eliminujete
riziko znehodnotenia podlahy do budúcna a zabezpečíte
čistý a najmä pôvodný vzhľad podlahy.
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Tepovacie
služby
Tepovanie patrí medzi doplnkové, no nevyhnutné služby
našej spoločnosti. Na požiadanie zákazníka sa postaráme o
vytepovanie akýchkoľvek materiálov prípadne
o
vyčistenie kože a jej následnú ochranu. V administratívnych
priestoroch, kde sú na podlahové krytie využívané koberce
odporúčame tepovanie približne 1x ročne pre ich
starostlivosť, predĺženie životnosti a udržanie pôvodného
vzhľadu. Okrem kobercov je potrebné dbať aj na sedacie
súpravy, ktoré sa zanedbaným čistením znehodnocujú.
Tepovanie oživuje farby materiálov, zbavuje ich nečistôt a
prachu a v neposlednom rade je prevenciou pred kožnými,
dýchacími a alergickými problémami.
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Dávkovače, náplne
a hygienický
materiál
Ak máte aj vy v spoločnosti radi veci na správnom mieste
a udržovanie poriadku na sociálnych zariadeniach, tak s
najväčšou pravdepodobnosťou využívate zásobníky a
dávkovače s hygienickým materiálom. My sme taktiež
zástancami týchto moderných doplnkov, ktoré dnes do
podniku patria. Na výber je týchto pomôcok už mnoho,
avšak nie všetky sú tak efektívne ako sa na prvý pohľad
javia. Ak chcete ako podnik zároveň s touto modernizáciou
aj šetriť náklady je potrebné vybrať správne druhy
dávkovačov. Až na základe správneho výberu dávkovača
vie spoločnosť šetriť finančné prostriedky na spotrebnom
hygienickom materiály. My vám s výberom radi
pomôžeme a prepočítame náklady, aby ste si vybrali
správne. V prípade potreby vám zastrešíme aj túto časť
spojenú s upratovacím servisom a zbavíme vás práce
naviac. Pre ušetrenie financií sa s nami poraďte už pri
výbere zásobníkov a dávkovačov, aby ste mohli následne
pravidelne šetriť financie na spotrebnom hygienickom
materiály.
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Umývanie
výkladov
a okien
Obľúbená doplnková služba u našich klientov, ktorí túto
službu nemajú zahrnutú v pravidelnom upratovaní
priestorov. Jednorazové umývanie výkladov a okien klienti
využívajú vo svojich objektoch približne jeden až dva krát do
roka. V základnom rozsahu služba zahŕňa umývanie rámov,
sklených výplní, parapet a prípadne žalúzia. Pri menej
dostupných miestach na umývanie vo výškach využívame
kĺbové a nožnicové vysokozdvižné plošiny, s ktorými
zabezpečujeme umývanie do výšky 22 metrov. K zvýšeniu
pocitu z čistoty a vzhľadu objektu je potrebné dbať aj na
čistý vzhľad okien. Potrebujú aj vaše okná umyť? Dohodnite
si s nami obhliadku a vypracujeme vám cenovú ponuku na
mieru.
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Čistenie
a voskovanie
ESD podlahy
Ak patríte k spoločnosti, ktorá má vo svojich priestoroch
ESD podlahy, tak určite viete, že pre jej funkčnosť je
potrebné vykonávať aj občasnú starostlivosť. Antistatické
podlahy zabraňujú generovaniu elektrostatického napätia
na osobách, čo je ich hlavnou funkčnou výhodou. Na
druhej strane estetickou nevýhodou je jej časté
znečistenie, ktoré si vyžaduje profesionálnu starostlivosť.
Občasne raz za pár rokov je vhodné strojovo odstrániť starý
vosk, dôkladne vyčistiť podlahu od nečistôt a lepidiel,
zneutralizovať podklad a naniesť opäť vrstvy nového vosku.
Takýto postup prispeje k správnej funkčnosti podlahy a jej
vzhľad zmení na nepoznanie. S nami je o vašu podlahu
postarané.
1.
2.
3.
4.
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Odstránenie starého vosku.
Vyčistenie nečistôt a lepidiel.
Neutralizácia podkladu.
Nanesenie ESD vosku (viac vrstiev).

Upratovanie
po rekonštrukcii
Upratovanie po rekonštrukcii patrí k čoraz viac dopytovaným
službám. V minulosti často podceňovaná služba, dnes jej
úžitok zákazník oceňuje. Jednorazové čistenie a upratanie
objektu akéhokoľvek druhu vám prinesie čistý vzhľad a tiež
menej starostí do budúcna. Upratovanie po rekonštrukcií je
vždy iba jedno, my dosiahneme vysokú kvalitu čistenia a vy
zabudnete na starosti do budúcna. Generálne čistenie je
potrebné vykonať či už po menšej rekonštrukcii, maľovaní
alebo rozsiahlom prerábaní objektu. Dajte vyčistiť svoj objekt
kým je na to časový priestor a nepodceňte prvotné
generálne upratovanie, ktorým eliminujete starosti do
budúcna. V čistých priestoroch je jednoduchšie čistotu
udržiavať.
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Dezinfekcia
priestorov
Dezinfekciu priestorov vykonávame na základe osvedčenia
DDD. U nás si môžete vybrať z dezinfekcie ozónom, studenou
hmlou alebo postrekom. Všetky dezinfekcie sú účinným
spôsobom ako chrániť zdravie osôb v spoločnosti. Studenou
hmlou alebo postrekom dokážeme vydezinfikovať všetky
dostupné predmety a plochy v miestnostiach. Dezinfekcia
ozónom je veľmi jednoduchý spôsob ako vyčistiť ovzdušie a
predmety v priestoroch od všetkého čo nášmu zdraviu
neprospieva. Generátor ozónu účinne vyčistí vzduch, je
ekologický a v jednom kroku likviduje širokú škálu patogénov
ako sú baktérie, vírusy, plesne, roztoče a zbavuje priestor
nepríjemných zápachov. Dezinfekciu ozónom odporúčame
vykonávať v pravidelných intervaloch, čím znížite riziko
rôznych ochorení a alergií. Dôležité je dbať na dezinfekciu
najmä v priestoroch, kde je zvýšený pohyb ľudí ako napr.
administratívne
priestory,
kancelárie
alebo
šatne.
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Čistenie
fasád a
opláštenia
Čistota fasády a opláštenia objektu tvorí prvý dojem. S
dnešnými možnosťami čistiacej chémie a čistiacich strojov
dodáme vašej budove opäť nový vzhľad. Viackrokové
čistenie a ošetrenie je efektívny spôsob ako ušetriť finančné
prostriedky na novú maľovku, dodať objektu čistý vzhľad a
impregnáciou povrchu na dlhoročné obdobie zamedziť
tvorbe akýchkoľvek machov a plesní. Na vyčistenom a
ošetrenom povrchu vášho objektu vysoko eliminujeme
tvorbu ďalších znečistení. Na čistenie menej dostupných
miest vo výškach využívame kĺbové a nožnicové
vysokozdvižné plošiny, s ktorými zabezpečujeme čistenie do
výšky 22 metrov.
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Servisný
prenájom
rohoží
Rohož patrí medzi najdôležitejšie prvky pri vstupe do
objektu. Jej funkčnosť je často podceňovaná, no nesie so
sebou mnoho výhod. Prenájom rohože s kompletným
servisom je riešenie pre všetky objekty, kde je zvýšený
pohyb ľudí. Na jednej strane vstupná rohož zlepšuje
vzhľad a prvý dojem z podniku a na druhej strane zvyšuje
v ňom čistotu. My ponúkame zákazníkovi kompletné
riešenie, kedy je rohož v objekte v pravidelnom intervale
vymenená za čistú rohož a špinavá rohož je odvezená na
vypranie. Zabezpečujeme vám pravidelne očistenú rohož a
vy šetríte náklady na nákup novej rohože a jej
údržbu / čistenie.
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4 varianty rozmerov. 
Pravidelná výmena. 

Vždy nová čistá rohož.
Čistejší prvý dojem z objektu.

Čistenie
pracovných
strojov
Znečistené pracovné stroje sú problémom mnohých
výrobných podnikov. Stretávame sa s týmto nedostatkom pri
obhliadkach
až
príliš
často.
Problémom
alebo
dezinformáciou je, že „vraj sa to vyčistiť nedá“, čo má za
následok, že pracovné stroje nie sú roky čistené a ich stav sa
funkčne aj esteticky každoročne zhoršuje. Nenechajte sa
odradiť alebo uveriť pár informáciám a názorom. Pravdou je,
že s dnešnými možnosťami je možné vyčistiť takmer
čokoľvek vrátanie pracovných strojov rôzneho druhu a
znečistenia. Čisté stroje sú pre výkon prác zamestnancov
prijateľnejšie a z praktického hľadiska je ich životnosť a
funkčnosť dlhšia.

12

Príprava
nových
priestorov
Pripraviť kúpený alebo prenajatý priestor na hygienickú
kontrolu, kolaudáciu či spustenie prevádzky môže byť
zložitejšie ako sa na prvý pohľad zdá. Vo finále bez výnimky
do tejto prípravy patrí aj riadne vyčistenie priestorov.
Zabezpečíme finálne vyčistenie akýchkoľvek priestorov
od kancelárií a administratívnych častí až po prípravu
priestorov vo výrobných a skladových halách. V tejto
službe má klient úplne voľné ruky a preto si môže služby
vyskladať doslova podľa svojich požiadaviek a potreby.
Rovnako ako v iných prípadoch aj v prípade tejto služby
poskytujeme potrebné čistenie pre zákazníka do výšky 22
metrov pomocou vysokozdvižných plošín.
V prípade potreby zabezpečíme pred generálnym
čistením vypratanie vašich priestorov, aby bola ich
príprava pre vás jednoduchšia a pohodlná.
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Renovácia
PVC a linolea
Renovácia podlahy je podstatne lacnejšia možnosť ako
výmena starej podlahy za novú, s ktorou sú spojené vysoké
vstupné náklady, ktoré sú nevyhnutné, no u klienta častokrát
podceňované. Najčastejšie sme oslovovaní renováciu
podláh typu linoleum a PVC. Meniť staršie opotrebované
linoleum za nové nie je efektívne, nakoľko pri renovácií linolea
a PVC vieme doslova „čarovať“. Vzhľad starého povrchu je na
nerozpoznanie s novo kúpeným, s rozdielom, že zrenovované
podstatne predĺži jeho životnosť. Pri renovácií má zákazník
voľné ruky a môže si vybrať nový vzhľad podľa svojej
predstavy, tzn. či už farbu alebo rôzne vzory. Pri všetkých
podlahových povrchoch je potrebné dbať na ochranné
vrstvy podlahy, vďaka ktorým predídete budúcim
komplikáciám a životnosť podlahy predĺžite.
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Upratovanie
po spoločenských
akciách
Upratovanie po spoločenských akciách je obľúbenou
službou najmä u našich firemných klientov. Služba je šitá
na mieru takmer pre každého klienta a to počas obdobia
vianočných večierkov, firemných akcií, ale tiež rôznych
iných spoločenských udalostí. Upratovanie po firemnej
akcií je menej príjemným ukončením dobrej párty.
Samozrejme ak upratovanie nie je vašou náplňou práce,
tak ako je našou. V tom prípade sa my postaráme o čisté
priestory po spoločenskej akcii a zbavíme vás
nepríjemnej zodpovednosti odovzdať priestory opäť čisté.
Rozsah prác si klient vyskladá podľa požiadaviek a po
odchode nášho personálu nespoznáte, že pred pár
hodinami bol v daných priestoroch večierok v plnom
prúde.
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Nezáleží na druhu a mieste párty.
Voliteľný rozsah služieb.



Aj v nočných
hodinách.

Bezplatné
poradenstvo
Bezplatné poradenstvo s upratovaním a čistením sme sa
rozhodli ako spoločnosť zaviesť z dôvodu rôznych
dezinformácií, ktoré sú jednotlivcom, ale aj firmám a ich
vedeniu podsúvané. Je dôležité pri upratovacom a čistiacom
procese dbať na výber správnych čistiacich prostriedkov,
pracovného náradia a v neposlednom rade pracovných
postupov. V dnešnej modernej dobe disponujeme
množstvom čistiacej chémie, ktorá je ekologická a tak menej
škodlivá či už pre zdravie človeka alebo prírody. Taktiež
správnym výberom a nastavením upratovania alebo
čistenia viete svoje náklady na upratovací servis značne
zoptimalizovať. Naša spoločnosť dbá na to, aby sa do
povedomia klientov dostávali aj takéto informácie a preto
sme pri poradenstve otvorení všetkým otázkam a
podnetom.
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Fotodokumentácia
zdarma
V rámci našich služieb vám zabezpečujeme bezplatnú
fotodokumentáciu prác upratovacieho servisu. Na vašu
žiadosť vám doložíme fotografie priestorov pred
začiatkom našich služieb a po ich ukončení. Pri
pravidelnom využívaní upratovacieho servisu vám
vyhotovíme fotodokumentáciu priestorov pred začiatkom
a pravidelne počas vykonávania služby. Nechajte sa aj vy
prekvapiť obľúbeným porovnaním fotografií „pred“ a „po“,
ktoré dostanú aj vás.
Služba je úplne bezplatná, čo pre vás prináša množstvo
výhod a umožní obom stranám objektívny prístup.
Fotodokumentáciu je možné vyhotoviť v skrátenej forme v
papierovej podobe a tiež kompletne v elektronickom
formáte.
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Bezplatná služba.

Objektívny prístup.

Obojstranná spokojnosť.

Elektronická forma.
Papierová forma.

7 rokov na trhu.

Ekologické čistiace
prostriedky.

Certifikát BOZP
a DDD.

Vyškolený personál
a objektoví lídri.

Moderné technické
vybavenie.
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Poznámky
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Poznámky
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HB Cleaning SK s.r.o.
Trenčianska 764
Nová Dubnica 018 51
IČO: 50 832 778
hb.hbcleaning@gmail.com
+421 902 075 606

www.hbcleaning.sk

