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CZAS NA SPRZĄTANIE

SPECJALISTYCZNE
USŁUGI SPRZĄTAJĄCE
Naszym klientom, firma Kastelnik oferuje wszechstronne rozwiązania związania z
zachowaniem czystości np. profesjonalne usługi sprzątające dla zarządców
nieruchomosci, wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych.
Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz solidną jakość usług, którą staramy się
utrzymać poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia naszych pracowników.

TECHNOLOGIE CZYSZCZENIA

CZYSZCZENIE
SUCHYM LODEM

MYCIE
WYSOKOCIŚNIENIOWE

HYDROPIASKOWANIE

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

CZYSZCZENIE RĘCZNE

DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ

„Firma godna polecenia, duża precyzja w sprzątaniu. Nie spotkałem się
jeszcze z tak szczegółowym podejściem w kwestii czyszczenia.
Personel bardzo profesjonalny i uprzejmy.”
TheMhunk

POGOTOWIE TECHNICZNE
AWARIA

ZADZWOŃ

735 960 510

NASZE USŁUGI
SPRZĄTANIE PIWNIC PO ZALANIU

Gruntowne czyszczenie zalanych pomieszczeń piwnicznych oraz
przyziemi garażowych po zalaniu wodą. Usuwanie fekaliów po wybiciu
studzienki kanalizacyjnej. Sprzątanie szlamu i ścieków po zalaniu.

CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ

Kastelnik skutecznie czyści kostkę brukową z zabrudzeń
atmosferycznych i biologicznych. Metodą na ciepło lub na zimno w
zależności od stopnia zabrudzenia. Usuwamy plamy z oleju i rozlanej
farby.

SPRZĄTANIE PO WYBICIU KANALIZACJI

Czyszczenie zalanych mieszkań lub domów na skutek cofki z
kanalizacji to już nie problem. Oferujemy dezynfekcje za pomocą
sprawdzonych środków chemicznych oraz odkażamy ozonem.

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ PO ZGONIE

Kastelnik oferuje sprzątanie mieszkań zgonie, zmarłym, zwłokach.
Profesjonalne odkażanie pomieszczeń po zmarłych. Wywóz i utylizacja
mebli oraz odpadów niebezpiecznych z zachowaniem procedur
bezpieczeństwa BHP.

MYCIE ELEWACJI I USUWANIE GRAFFITI

Kompleksowo czyścimy i myjemy zabrudzenia atmosferyczne powstałe
na elewacji budynku. Stosujemy metodę na ciepło na zimno lub parą.
Wszystko w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju
zanieczyszczeń.

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

Ozonowanie pomieszczeń po pożarach i zalaniach. Usuwanie zapachu
dymu papierowego. Dezynfekcja pomieszczeń po zdiagnozowanym
przypadku, likwidacja grzybów, pleśni oraz wirusów. Kastelnik
wystawia certyfikat zaświadczający wykonanie profesjonalnego
ozonowania.

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ

Osuszanie zalanej izolacji w podłogach oraz dosuszanie mokrych
deweloperskich tynków. Odpłatnie oferujemy kosztorys KNR oraz
dokumenty dotyczące powstałej szkody dla towarzystwa
ubezpieczeniowego.
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Kastelnik Studio sp. z o.o.
KRS: 0000479189; NIP: 9542745250
40-663 Katowice, ul. Hierowskiego 48b
tel. +48 735 960 510 • +48 660 577 511
biuro@kastelnik.pl
www.kastelnik.pl
Szczegółowa lista oddziałów naszej
firmy, dostępna jest na naszej stronie
www.kastelnik.pl/kontakt

