Jesteśmy młodą, dynamiczną firmą sprzątającą. Działamy na terenie miasta Poznania i okolic.
Oferujemy obszerną i systematycznie powiększająca się gamę usług. Zajmujemy się profesjonalnym
sprzątaniem w biurach, bankach, firmach, magazynach, lokalach użytkowych, mieszkaniach, domach
prywatnych oraz dbamy o czystość terenów zielonych wokół obiektów i kompleksów
mieszkaniowych.
W pełni rozumiejąc oczekiwania klientów dostosowujemy się do ich wymagań. Naszą dewizą
jest profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych usług. Używamy sprzętu renomowanych firm oraz
środki czyszczące optymalnie dobrane do warunków i potrzeb klienta. Kierujemy naszą ofertę do firm,
instytucji i osób fizycznych. Podejmujemy się wykonywania prac zarówno w ramach stałej umowy
o współpracy, jak i na podstawie okresowych lub jednorazowych zleceń. Każde zlecenie rozpatrujemy
indywidualnie, dopasowując do potrzeb klienta odpowiedni harmonogram pracy.
Stawiamy na najwyższą jakość usług. Nasz zespół sprzątający charakteryzuje dokładność,
sumienność, uczciwość i wysoka kultura osobista, jednakże mimo tego zespół poddawany jest ciągłej
kontroli jakości.
Sprzątanie biur
Korzystając z naszych usług nie musisz martwić się o zatrudnienie własnego serwisu sprzątającego
i zakupu środków czystości. Harmonogram naszych prac dostosowujemy do Państwa życzeń.
Mycie okien
Świadczymy usługi mycia okien, szyb wystawowych oraz innych przeszkleń we wszelkiego typu
obiektach. Zajmujemy się jednorazowymi zleceniami, jak i cyklicznym utrzymaniem okien
i przeszkleń w czystości.
Przyjmujemy również zlecenia na alpinistyczne mycie okien.
Sprzątanie i aranżacja terenów zielonych (wraz z systemami nawodnień)
Sprzątanie terenów zewnętrznych wokół obiektów oraz pielęgnacja zieleni ma ogromne znaczenie
dla wizerunku firmy lub domu, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ten obszar był równie
reprezentatywny jak wnętrze Państwa firmy lub domu.
Sprzątanie po remontach
Sprzątamy domy i osiedla mieszkaniowe po remontach, przebudowach, w trakcie realizacji nowych
obiektów oraz przed oddaniem ich do użytku.
Sprzątanie osiedli i mieszkań
Oferujemy kompleksową usługę sprzątania osiedli mieszkaniowych oraz mieszkań i domów
jednorodzinnych.
Pranie dywanów
Oferujemy pranie wykładzin, dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej różnymi technikami,
sprzętem oraz środkami chemicznymi dostosowanymi do potrzeb klienta.
Ceny
Każdorazowo mają Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji odbywających
się w miejscu zlecenia, które mamy wykonać. Po zapoznaniu się ze specyfiką miejsca
i częstotliwością wykonywanej usługi ustalamy ceny indywidualnie dla danego zakresu pracy.
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