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Szczegółowa oferta usług
Nasze usługi obejmują
miasta takie jak:
Włocławek,
Kielce,
Warszawa,
Wrocław,
Poznań,
Olsztyn,
Częstochowa,
Katowice,
Toruń,
Bydgoszcz,
Szczecin,
Białystok,
Radom,
Lublin,
Gdynia,
Gdańsk,
Sopot,
Słupsk,
Sosnowiec,
Legnica,
Bytom,
Kraków,
Bielsko-biała,
oraz okolice.

Siedziba Firmy :
Bio-clean F.U.
U: Grodzka 44
87-800 Włocławek
Nip: 888-103-19-08
Tel: 782-361-084
Tel(2): 691-160-302
Mail: bio-clean@wp.pl
www.bio-clean.com.pl
www.bio-clean.firmy.net
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OFERTA :
Firma zajmuje się kompleksowym sprzątaniem i dezynfekcją miejsc, przedmiotów po zmarłych oraz miejsc powypadkowych.
Wykonujemy sprzątanie po zgonach takich jak:
Zabójstwa
Zgony naturalne
Samobójstwa
Wypadki komunikacyjne
Wypadki losowe
Inne.
Dodatkowo:
Usuwanie nieprzyjemnego zapachu, zanieczyszczeń biologicznych w postaci krwi, moczu, kału, tkanek itp. oraz wszelkich oznak
rozkładu i zgnilizny.
Kompleksowe sprzątanie po śmierci oraz dezynfekcja wnętrz pojazdów po wypadkach komunikacyjnych..
Wywóz oraz utylizacja odpadów.

WAŻNE !!!

Zanieczyszczenia pozostałe po zgonach, takie jak krew, kał czy tkanki, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, ponieważ
wywołują różnego rodzaju choroby i inne skutki uboczne. Dlatego właśnie eliminacja pozostałości po rozkładzie jest tak istotna.
Nasza firma jest w tej dziedzinie jednym z najbardziej profesjonalnie działających przedsiębiorstw na polskim rynku.

Stosujemy profesjonalne środki chemiczne oraz sprzęt do dezynfekcji.
Po każdym zleceniu wystawiamy specjalny certyfikat!
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Firma wykonuje również kompleksowe czyszczenie po pożarach:

ZAKRES PRAC:
Usuwanie sadzy i innych zanieczyszczeń ze ścian, sufitów, podłóg, instalacji wentylacyjnych, mebli, przedmiotów osobistych oraz
wszelkich pozostałych ruchomości.
Neutralizacja zapachu i dezynfekcja (ozonowanie pomieszczeń, mebli itp.)
Wyburzanie pogorzeliska, demontaż nadpalonych konstrukcji, instalacji itp.
Wywóz odpadów .
Czyszczenie z sadzy mebli, przedmiotów oraz sprzętu elektronicznego.
Zabezpieczenie mienia przed dalszymi potencjalnymi szkodami.

Nasi pracownicy są dyspozycyjni w każdym momencie i gotowi na to by przyjechać na miejsce zdarzenia i wykonać szczegółowe oględziny i
dokumentacje. Czynności te są po to by określić najlepszy i najszybszy plan działania.

Usuwanie szkód po pożarach należy podjąć w jak najkrótszym czasie po zdarzeniu by uniknąć dalszych strat i uszkodzeń.

Współpracujemy z wieloma podwykonawcami z różnych branż, dlatego jesteśmy w stanie szybko oraz kompleksowo przeprowadzić
restytucje po pożarach.

WAŻNE !!!

Sprzęt RTV oraz AGD skażony zanieczyszczeniami z sadzy może powodować następstwa w postaci spięć, dlatego w naszej ofercie
znajduje się również czyszczenie sprzętu elektronicznego.

Meble, przedmioty osobiste oraz wszelkie ruchomości są szczegółowo pakowane oraz zabezpieczane a następnie transportowane do
czyszczenia oraz ozonowania do siedziby firmy. Po zakończeniu tych czynności są przekazywane właścicielowi wraz z całą dokumentacją.

Po zakończeniu wszelkich prac wręczany jest certyfikat świadczący o wykonaniu wszystkich działań zgodnie z planem zawartym w ofercie
oraz protokół odbioru.
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PORZĄDKOWA :
Codzienne sprzątanie obiektów biurowych, hotelowych, handlowych, magazynowych, produkcyjnych, rekreacyjnych oraz terenów
zewnętrznych.
CZYSZCZENIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH (hale produkcyjne, magazyny) OBEJMUJE :
czyszczenie posadzek betonowych, żywicznych i gresowych;
usuwanie silnych zabrudzeń np. plam olejowych, śladów po kołach, klejach;
czyszczenie posadzek z betonu, gresu, klinkieru;
doczyszczanie silnie zabrudzonych fug;
sprzątanie pobudowane i poremontowe,
czyszczenie i dezynfekcja obiektów przemysłu spożywczego;
czyszczenie urządzeń biurowych (telefony, faksy, monitory, komputery).
SPRZĄTANIE BIUR OBEJMUJE :
utrzymanie w czystości wyposażenia biurowego (mebli, sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu biurowego)
utrzymanie w czystości powierzchni szklanych (drzwi, ścian przeszklonych, luster)
utrzymanie czystości podłóg (odkurzanie wykładzin, mycie powierzchni posadzek)
utrzymanie czystości w sanitariatach
zaopatrywanie sanitariatów w środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło)
SPRZĄTANIE POWIERZCHNI HOTELOWYCH OBEJMUJE :
sprzątanie pokoi wynajmowanych przez hotel klientom
sprzątanie pomieszczeń z których korzystają zarówno klienci hotelu jak i personel,
sprzątanie korytarzy hotelu, klatek schodowych, wind, sal konferencyjnych, toalet, szatni, sprzątanie recepcji, świetlic oraz kawiarni
i restauracji hotelowych.
Standardowe sprzątanie hoteli obejmuje :
odkurzanie i zmywanie podłóg,
przetarcie miejsc w których gromadzi się kurz,
mycie pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,
przewietrzenie pokoi i korytarzy,
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opróżnienie i wymianę wsadów koszy na śmieci,
wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych oraz środków higieny i czystości
ozonowanie pokoi hotelowych

! sprzątanie generalne hoteli obejmuje : pranie wykładzin, mycie okien na ich powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych,
Nasza firma zajmuje się także doczyszczaniem mieszkań, domów, biur, hal, fabryk itp. po remontach. Usługi obejmują:
- odkurzanie ścian, sufitów, podłóg oraz mebli
- oczyszczanie pozostałości po zaprawach, farbach i lakierach
- czyszczenie płytek ściennych i podłogowych po fugowaniu
- mycie podłóg i innych powierzchni
- inne prace po wcześniejszej konsultacji

!

Ceny ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się ze specyfiką miejsca i częstotliwością prac.

Zapewniamy:
nowoczesną technologię i profesjonalny sprzęt
szeroką gamę środków chemicznych producentów krajowych i zagranicznych, posiadających odpowiednie atesty
zaopatrzenie w środki higieniczno-sanitarne
stały nadzór nad wykonywana usługą
wysoką jakość świadczonych usług
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