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Bemutatkozás
Vállalkozásunk története:
Vállalkozásunk 1998.-as megalakulása óta több intézménnyel áll és állt
kapcsolatban, mind állandó megrendelőként, mind pedig –visszajáró– eseti
megbízóként. Megköszönve eddigi bizalmukat számos kedvezményt és
egyéb járulékos többlet szolgáltatást tudunk felkínálni részükre. Erre a
bizalomra
alapozva
szeretnénk
tovább
bővíteni
vállalkozásunk
részesedését és tevékenységét is.

Célkitűzések:
Vállalkozásunk fő célkitűzései között szerepel, hogy hosszú távú és biztos
hátteret tudjon biztosítani mind alkalmazottainak, mind pedig
megrendelőinek azáltal, hogy megfelelő és mindig minden körülmények
között piacképes, minőségi szolgáltatást nyújt. Erre alapozva szeretnénk
ezen szolgáltatás piaci szegmensében meghatározó szerepet elfoglalni és
tovább fejlődni.

A piaci verseny és mi:
Ezen szolgáltatási ágban hatalmas a piaci verseny, hiszen számos
vállalkozás, vállalat, cég kínál takarítási szolgáltatásokat. Mégis, miért
vagyunk mi jobbak?
A válasz egyszerű! Azért, mert mindig minden körülmények között a
megrendelőink igényét vesszük figyelembe. Javaslatot tehetünk, azonban
mindig a Megrendelő dönt!
Továbbá számos olyan szolgáltatással egészítjük ki az alap, takarítási
szolgáltatásunkat, mellyel méltán érdemeljük meg a „komplexirodakiszolgáló”jelzőt! Ilyen pl.: a beszerzési szolgáltatás, az informatikai
tevékenységünk, a telekommunikációs szolgáltatás, továbbá a különböző,
a reprezentálást szebbé tevő szolgáltatásaink. (kertészet, autópark ápolás,
rendezvényszervezés)
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A csapat:
Vállalkozásunk évek óta állandó kollégákkal dolgozik, így magas szinten
megbízunk egymásban és tudjuk, hogy mindig, minden körülmények
között számíthatunk egymásra.
Vezetőink igyekeznek mind az emberi, mind pedig az elvárt teljesítményt
a megfelelően honorálni, így kollégáink mindig elégedettek és szívesen
dolgoznak nálunk.
Magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező kollégáink mindig alapos
és minden igényt kielégítő munkát hagynak maguk mögött.

Eszközeink:
Tisztítószereink mindig minden körülmények között megfelelnek a
hatályos hazai és nemzetközi biztonságtechnikai követelményeknek, a
HACCP előírásainak. A felhasznált takarítószerek biztonsági adatlapjait
mindig mellékeljük a T. Megrendelőnek.
Vállalkozásunk hosszúévek óta azonos beszállítókkal és partnerekkel
dolgozik együtt, így a megfelelő korrekt munkakapcsolat adott és
biztosított.

Kockázat és megtérülés:
Kockázat!
Ez a szó mindig minden üzleti kapcsolatban megjelenik, azonban mi azon
vagyunk, hogy eme szó jelentését, illetve felbukkanását a minimálisra
csökkentsük. Azonban számos tényező van, amiből adódóan nem lehet
100%-ra kizárni. Ilyen pl. az emberi tényező, a nem várt események.
Azonban minden olyan lehetőségre, kockázati tényezőre felelősséget
vállalunk szerződéseinkben, amire ésszerűen, elvárhatóan gondolhatunk,
vagy felmerülhetnek.
Megtérülés!
Felmerülhet a kérdés, hogy miért éri meg nekünk ez? A válasz egyszerű,
mert ezzel biztosítjuk a megrendelőink bizalmát, ezzel segítve őket abban,
hogy „nyugodtabban alhassanak”és nyugodtabban jöjjenek be egy
tisztább és magas színvonalat képviselő munkahelyre dolgozni. Mi nem
rövid távon szeretnénk magas haszonnal dolgozni, hanem hosszútávon
kielégíteni ügyfeleink elvárásait és ezáltal hosszútávon biztosítani
fennmaradásunkat.
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Szolgáltatások, munkafolyamatok leírása.
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Szolgáltatásainkat
végezzük:























az

alábbi

Autószalonok.
Bankok.
Biztosítók.
Egyéb üzlethelyiségek.
Építkezés és felújítás utáni takarítás.
Fitness termek, sportlétesítmények.
Fűnyírás, hó eltakarítás, udvarrendezés.
Garázsok.
Hangárak.
Helyszíni autópark ápolás.
Irodák, irodaházak.
Iskolák.
Kiadó, eladó ingatlanok reprezentatív takarítása.
Lomtalanítás.
Pincék, padlások.
Raktárak.
Rendezvények előtti, utáni takarítás.
Szállodák, hotelek, panziók.
Színházak.
Tárgyalók.
Társasházak.
Üzemcsarnokok.
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Munkafolyamataink:
Napi gyakorisággal végzendő munkálatok
Irodák:









Szemétgyűjtők ürítése, szemeteszsákok szükség szerinti cseréje, a
szemét gyűjtőhelyre történő elszállítása.
Hamutartók tisztántartása, szagmentesítése.
Padlószőnyegek, darabszőnyegek porszívózása.
Parketták, kőburkolatok, PVC padlók pormentesítése és nedves
tisztítása.
Asztali lámpák, telefonok, egyéb irodai berendezések portalanítása.
(igény szerint)
Ajtók, irodai- és egyéb bútorok tisztítása és újnyomok eltávolítása.
Belső ablakpárkányok tisztítása.
Erkélyek, teraszok, előterek, belépők tisztántartása.

Egészségügyi helyiségek:









Szemeteszsákok ürítése és a zsákok szükség szerinti cseréje.
Berendezési tárgyak fertőtlenítő lemosása, vízkőtől mentesítése,
foltmentesre törlése.
Kerámia burkolatok fertőtlenítő tisztítása.
Higiénés termékek tartóinak, adagolóinak nedves áttörlése.
Higiénés termékek folyamatos utántöltése.
Polcok, armatúrák, tükrök pormentesítése, foltmentesre törlése.
Pisoár kagylók, WC kagylók kívül, belül történő lemosása,
fertőtlenítése.
Pisoár szűrő és tisztítók, illatosító kő kihelyezése

Teakonyhák, ebédlők:






Szemeteszsákok ürítése, igény szerinti cseréje.
Padlófelület portalanítása, felmosása.
Szekrények, berendezési tárgyak tisztítása, újlenyomat mentesítése.
Falfelületek tisztítása.
Mosogatás (géppel-kézzel igény szerint)
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Hetente
elvégzendő
részeként:








feladatok

a

napi

takarítás

Pókháló-mentesítés.
Kárpitozott bútorok porszívózása.
Szekrények külső felületeinek portörlése.
Asztalok, székek, lábainak letörlése.
Fűtőtestek, ventillátorok portalanítása.
Konyhai, egészségügyi helyiségek teljes körű fertőtlenítése.
Egyéb berendezési tárgyak portalanítása. (képkeretek, ruhafogasok,
kapcsolók, konnektorok, tűzoltó készülékek stb.)

Nagytakarítás:













Falak portalanítása, pókháló eltávolítás.
Radiátorok, csövek, kábelcsatornák, armatúrák portalanítása.
Ajtók, ajtótokok, valamint ablakok és ablakkeretek nedves tisztítása.
Üvegfelületek külső belső tisztítása alpin technika nélkül.
Szőnyeg és kárpittisztítás géppel (vizes, vagy száraz technológiával)
Korlátok, bútorok vegyszeres kezelése.
Fafelületek ápolása.
Klíma szellőzők portalanítása, fertőtlenítése.
Parketta-, márvány-, gress- és, egyéb keménypadlók. ápolása,
fényesítése.
Króm- és kerámiafelületek vízkő és cseppmentesítése, fertőtlenítése.
Általános fertőtlenítés igény szerint. (pl.: légtérfrissítés)
Függönyök, konyharuhák mosása, tisztítása, fertőtlenítése

Egyéb, kiegészítő szolgáltatásaink:
Ügyeletes takarító személyzet:
Akinek a feladata az épületben, a munkaidő alatt, a dolgozók
komfortérzetének és a higiénia feltételek biztosítása és fenntartása.

Higiénés termékek és eszközök beszerzése és kihelyezése:
Vállalkozásunk hosszú évek óta megbízható és magas minőséget nyújtó
beszállítókkal dolgozik együtt, így garantálja a megfelelő minőséget és a
hosszú élettartamot. Termékeink környezetbarátok, mindig minden
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körülmények között illeszkednek a megrendelői igényekhez és biztosítják
a magas szintű követelményeknek való megfelelést.
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Kihagyhatatlan ajánlataink
Ezen az oldalon szeretném figyelmébe ajánlani kihagyhatatlan és
garantáltan verhetetlen ajánlatunkat, mely Önnek és Cégének biztosan
költség megtakarítást eredményez mind amellett, hogy egy megbízható
és kimagasló szolgáltatást nyújtó vállalkozással áll kapcsolatban.

Győződjön meg róla személyesen!
Kockázat nélkül!
Kérjen díjmentes árajánlatot, és ha elégedett, tegyen próbára
minket, ingyen!1

Íme, verhetetlen ajánlataink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szőnyegtisztításnál minden harmadik megrendelés ingyenes.
Takarítási szerződés esetén, minden 12. hónap ingyenes 1 éves
határozott idejű szerződés aláírása esetén.
Korlátozás nélküli garancia minden elvégzett munkára.
Ingyenes próbatisztítás.
Ingyenes próbamunka.
Kiszállási díj nélküli szolgáltatás.
Gyors, pontos munkavégzés.
Kiemelkedő referenciák.
Közületi és magán megrendelők azonos feltételekkel történő
kiszolgálása.

1

Az ingyenes munka az ajánlatkéréstől számított 2 hónapig vehető igénybe és 1 alkalommal elvégzendő
próbamunkát takar, előzetes megbeszélés alapján. Szőnyegtisztításnál maximum 20 nm területig, takarításnál,
előzetes egyeztetés alapján.
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ÁRLISTA
Áraink tájékoztató jellegűek és azt mutatják, mely intervallumban tudunk
minőségi szolgáltatás nyújtani. Az árképzésben nem minden esetben működik a
négyzetméter alapú kalkuláció, mivel a felületek és a berendezések
elhelyezkedése nagymértékben befolyásolja a különböző alkalmazandó
eszközöket, tisztítószereket és technológiákat

A feltüntetett árak az ÁFA összegét tartalmazzák. És magukban foglalják
az eszközök, tisztítószerek a kiszállás és a munkadíj költségeit.
Árképzésünk minden esetben a személyes megbeszélés, az igények és a
terület felmérése alapján történik, mert csak így tudunk olyan árat
ajánlani, mely a Megrendelő által is elfogadott és mindenben tükrözi az
elvárásait.

Szolgáltatásaink díjszabása:
Napi takarítás tekintetében:
 100 nm alatt:

12 – 17.- Ft / nm / alkalom

 101 – 1000 nm: 11 – 16.- Ft / nm / alkalom
 1001 – 2000 nm: 10 – 15.- Ft / nm / alkalom
 2000 nm felett:

10 – 13.- Ft / nm / alkalom

Nagytakarítás tekintetében:
 100 nm alatt:

243 – 287.- Ft / nm

 101 – 1000 nm: 223 – 267.- Ft / nm
 1001 – 2000 nm: 208 – 250.- Ft / nm
 2000 nm felett:

150 – 244.- Ft / nm

Ügyeletes takarító személyzet:
 700 – 900.- Ft / óra / fő
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Egyéb, igény szerint végzendő szolgáltatásaink díjazása:
 Ablaktisztítás:

50 – 150.- Ft / nm / alkalom

 Szőnyegtisztítás:

650 – 1000.- Ft / nm / alkalom

 Kárpittisztítás:

megbeszélés, egyeztetés szerint.

 Garázstakarítás:

50 – 70.- Ft / nm / alkalom

 Autópark-ápolás a helyszínen:




Személy gépkocsi:
kisteher gépkocsi:
mikrobusz:

2000.- Ft / db
3000.- Ft / db
5000.- Ft / db

 Hideg- és melegburkolatok gépi tisztítása, ápolása:
nm / alkalom
Egyéb szolgáltatások árkalkulációja, megbeszélés
eltakarítás, fűnyírás, lombszedés, ággyűjtés, stb.)

200 – 350.-Ft /

szerint.

Kapcsolati információ:
Balázs Krisztián HU: +36 20 952 – 9112
Krisztian Balazs UK:
+44 755 242 - 9344
e-mail: info@irodatakaritas.co.hu
WEB: http://www.irodatakaritas.co.hu
WEB: http://www.szonyegtisztitas.co.hu
Posta címünk:
1156 Bp., Páskomliget utca 38.
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