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SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

Oferujemy specjalistyczne usługi sprzątające w zakresie czyszcze-
nia pomieszczeń po zgonie oraz dezynfekcji. Działamy 24 godziny na 
dobę, przez 7 dni w tygodniu. Pracujemy szybko, dyskretnie i z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

„Bardzo miły i konkretny kontakt, pomimo później pory. Profesjonalne 
podejście do klienta, jak również samej pracy. Oczywiście certyfikat po 

zakończonym sprzątaniu został zgodnie z zapowiedzią wystawiony.”
Magdalena Okona
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NASZE USŁUGI
 SPRZĄTANIE MIESZKAŃ PO ZGONIE 
Sprzątanie po zgonach wykonujemy przy użyciu profesjonalnych środków 
do dezynfekcji. Oferujemy nie tylko ozonowanie oraz sprzątanie po 
zmarłych, ale również likwidacje mieszkań zaniedbanych oraz mycie ścian 
w technologii czyszczenia suchym lodem.  

J DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
Doczyszczenie zalanych piwnic, mieszkań po wybiciu kanalizacji 
usuwanie szkód po wypadkach losowych. Odkażanie przeprowadzane 
elektrycznym zamgławiaczem powietrza zawierającym środek 
bakteriobójczy lub wirusobójczy. 

J TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Podczas sprzątania mieszkania po zwłokach oraz transportu  
odpadów biologicznie niebezpiecznych, przestrzegamy wszelkich 
procedur oraz standardów BHP. Naszą pracę wykonujemy z 
zachowaniem najwyższych standardów obowiązujących w branży oraz 
z poszanowaniem przepisów prawa. 

J SPRZĄTANIE PO WYPADKACH
W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, uzupełniający 
prace sprzątania po zmarłych np. przemysłowe generatory ozonu, 
profesjonalne wytwornice pary, a także maszyny do czyszczenia 
silnych zabrudzeń przy użyciu suchego lodu, jak również 
zamgławiacze elektrostatyczne. 

J OZONOWANIE
Ozonowanie pomieszczeń biurowych to popularna metoda usuwania 
nie tylko nieprzyjemnych zapachów czy też dezynfekcji. Ozon 
skutecznie niszczy wirusy oraz bakterie i pomaga w zwalczeniu grzyba 
i pleśni, która może wystąpić na mokrej i zalanej powierzchni.

J DEZYNFEKCJA KRWI PO WYPADKU
Granulki suchego lodu, pracując pod wysokim ciśnieniem, przy 
temperaturze - 78,5°C uderzają w zanieczyszczoną powierzchnie 
niszcząc ją, jednocześnie dezynfekując. Na koniec suchy lód sublimuje 
pozostawiając powierzchnie czystą.

J UTYLIZACJA MEBLI
Prowadzimy wywóz mebli, a także ich utylizację w ramach usługi 
kompleksowej likwidacji mieszkań po zmarłych. Pakujemy i zabieramy 
odzież po zmarłej osobie, a także inne przedmioty codziennego użytku 
w tym meble. 
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