Úklidové práce a služby
Hledáte spolehlivou úklidovou ﬁrmu? Úklidová ﬁrma EITA se specializuje na poskytování komplexního
úklidového servisu a správy objektů. Úklid poskytujeme systémově 365 dní v roce, 24 hodin denně,
pravidelně i jednorázově, vždy ﬂexibilně dle požadavků klienta.
Uklízíme kanceláře, administrativní i průmyslové budovy, ale i komerční a společné prostory. Provádíme i
jednorázové úklidy dle požadavků zákazníka.
Úklidová ﬁrma EITA klade důraz především na:
provedení prohlídky a zmapování budovy před započetím úklidových prací a služeb
výběr spolehlivých a vhodných pracovníků k zajištění úklidu
určení zkušeného vedoucího, který bude řídit úklidové práce a zajišťovat veškeré organizační i
personální záležitosti
zavedení vnitřní kontroly kvality úklidových služeb a prací, jakož i dodržování dohodnutých
standardů úklidu ze strany naší úklidové ﬁrmy
nastavení pravidelné komunikace úklidové ﬁrmy s kontaktní osobou, případně poskytování
měsíčních zpráv o stavu čistoty a plnění smluvních podmínek týkajících se úklidových služeb a prací
Cílem je zajistit vám kvalitní a profesionální úklid. Veškeré úklidové služby a práce zajišťujeme na základě
vašich požadavků, bez negativních následků na chod a provoz jednotlivých kanceláří (lze se domluvit na
nočních hodinách).
Úklidové služby a práce v kancelářích mohou zahrnovat:
úklid podlah včetně čištění koberců (zametání, vytírání, vysávání apod.)
utření prachu, úklid a čištění volných ploch stolů, skříní a dalšího nábytku
mytí oken a skleněných příček
úklid a vysypání odpadkových košů a popelníků
zalévání květin
úklidový servis sociálních zařízení včetně umytí umyvadel, zrcadel a obkladu, zajištění případné
dezinfekce, doplnění toaletního papíru a dalších hygienických potřeb (mýdlo, ručníky apod.)
úklidový servis kuchyňky včetně umytí dřezu a povrchu kuchyňské linky
Úklidové služby a práce v administrativních budovách mohou zahrnovat:
vytírání a úklid podlah
strojové čištění podlah
čištění koberců a čalounění
utírání prachu z vybavení v interiéru
čištění a mytí žaluzií
mytí oken
úklid a vynášení odpadků a popelníků
úklidový servis sociálních zařízení včetně umytí umyvadel, zrcadel a obkladu, zajištění případné
dezinfekce a doplněníhygienických potřeb
venkovní úklid a zimní údržba
Úklidové služby a práce v průmyslových budovách mohou zahrnovat:

strojové čištění a mytí podlah všeho druhu nebo vysátí podlahových ploch průmyslovým vysavačem
odstraňování nánosů a nečistot z podlahových ploch či jejich odmašťování
úklid a zajištění čistoty výrobních linek a technologických zařízení
čištění a mytí žaluzií
mytí oken a prosklených ploch úklid a čištění podzemních prostor a kanalizace
úklid a čištění konstrukcí hal, střech, okapů, svodů apod.
úklid a vynášení odpadků a popelníků
úklidový servis sociálních zařízení včetně zajištění případné dezinfekce a doplnění hygienických
potřeb
venkovní úklid a zimní údržba

Úklidové služby a práce v komerčních prostorách mohou zahrnovat:
úklid podlah včetně čištění koberců (zametání, vytírání, vysávání apod.)
utření prachu, úklid a čištění volných ploch stolů, skříní a dalšího vybavení komerčních prostor
mytí oken a výloh, leštění skleněných ploch
impregnace nábytku
úklidový servis sociálních zařízení a společných prostor
Úklidové služby a práce ve společných prostorách mohou zahrnovat:
úklid podlah, zametání a vytírání společných prostor (např. úklid haly či schodiště)
utření prachu, úklid a čištění volných ploch na zábradlích či parapetech
úklid a zametání před vchodem do společných prostor
odklízení sněhu před vchodem do společných prostor
mytí oken a vstupních dveří společných prostor
úklid a čištění kabiny výtahu obsluhujícího společné prostory
úklid a čištění dalších prvků ve společných prostorách (zvonky, světla, vypínače atd.)

