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SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania 
czystości dla przemysłu, instytucji publicznych oraz dla klientów 
indywidualnych. Jakość oferowanych usług wdrażamy poprzez 
specjalistyczne szkolenia oraz najnowsze technologie.

„Profesjonalna firma! Sprzątanie specjalistyczne, czyszczenie suchym 
lodem na linii produkcyjnej na wysokim poziomie.  

Można z czystym sumieniem polecić!”
Piotr Wielik
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NASZE USŁUGI
 CZYSZCZENIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

Oferujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie czyszczenia  
suchym lodem. Utrzymamy urządzenia przemysłowe, linie  
produkcyjne, turbiny, silniki w czystości. Gotowe do pracy 24h! 

 CZYSZCZENIE POSADZEK
Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, zaprojektowanym do 
profesjonalnego mechanicznego czyszczenia oraz doczyszczania 
posadzek. Zabrudzenia postprodukcyjne usuwamy przy użyciu 
specjalistycznej chemii.

 SPRZĄTANIE HAL PRZED AUDYTEM
Czyszczenie suchym lodem znajduje szerokie zastosowanie  
w wielu gałęziach przemysłu. Skutecznie czyścimy zabrudzenia 
powstałe podczas procesu produkcji w zakładach przemysłowych.  

 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ PO ZALANIU
Dezynfekcja, oraz sprzątanie zalanych pomieszczeń, piwnic  
i garaży po zalaniu wodą, fekaliami z pionów kanalizacyjnych 
oraz na skutek wybicia studzienek kanalizacyjnych. Usuwanie 
szlamu, ścieków.

 USUWANIE PLAM Z OLEJU I FARBY
Chemiczne oraz wysokociśnieniowe usuwanie plam z kostki 
brukowej, cegły, bruku i innych powierzchni. Specjalistyczne 
doczyszczanie zabrudzeń na terenie hal i magazynów oraz na 
placach przeładunkowych.

 DEZYNFEKCJA KRWI PO WYPADKU
Ozonowanie pomieszczeń po wypadku, usuwanie pozostałości 
krwi. Dezynfekcję pomieszczeń przeprowadzamy przy użyciu 
dedykowanych środków, jak również specjalistycznych urządzeń 
np. maszyny do czyszczenia suchym lodem.

 OSUSZANIE POMIESZCZEŃ
Profesjonalne osuszanie warstwy izolacyjnej w podłogach oraz 
w ścianach. Opracowujemy kosztorysy i dokumenty związane 
ze szkodą, w celu zwrotu kosztów osuszania przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe.



CZAS NA SPRZĄTANIE
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