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Takarítás
Technológiák felületek szerint

Kültérben lehúzásos technológiával vé- 
gezzük. Magas épületek esetén alpin 
technikával.
Optiloc teleszkópos nyéllel ellátott vize- 
zővel, vegyszeresen lemossuk a felületet. 
Szükség esetén lemosás előtt pengéző- 
vel eltávolítjuk a festék és vakolat-

szennyeződést. Majd gumis vagy sziva-
csos lehúzóval tisztítjuk a felületet.
Tükrök, üvegajtók felületeit hasonló tech-
nikával tisztíthatjuk.

Üvegfelületek 
tisztítása

Padlófelületek 
tisztítása

Vízálló felületen tárcsás súrológépeket 
használunk.
Kisebb, bútorzattal zsúfolt helyen Ruffó 
C 43 típusú géppel dolgozunk. Nagyobb 
területen, előterek, garázsok, raktárak  
esetén a nagyobb teljesítményű Fioren-
tini kéttárcsás géppel takarítunk.
Erősen szennyezett területen - javító 
műhelyek, garázsok – Kärcher C 43 típusú 

egytárcsás súrológépet alkalmazunk.
Mindhárom gép felszerelt kefékkel, súroló 
korongokkal, ennél fogva felületek vegy-
kezelésére, polírozására is alkalmas.
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Szőnyeg, 
szőnyegpadló, 
szennyfogók 
tisztítása

Szennyfogók tisztítása mechanikusan is 
történhet, szennyezettségük mértékétől 
függően, tisztítószeres oldattal, moppal 
történő átmosással, vagy géppel, száraz 
habanyag hozzáadásával.
Szőnyegfelületek tisztítása porszívózással 
történik, vegyszeres tisztításuk extrak-

ciós szőnyegtisztító géppel. WIRBEL EW 
324-es gépet használhatunk, mert a gép 
többfunkciós, kárpitok, bútorhuzatok 
tisztítására is alkalmas.

Csempézett 
felületek  
tisztítása

Gumis, vagy szivacsos lehúzóval tisz-
títjuk a vegykezelt felületet. Teleszkópos 
moppal, bő vízzel tisztára mossuk. A 
vegyszerek területtől függően lehetnek 

fertőtlenítő vagy vízkőoldó hatásúak,  
vagy rendelkezhetnek mindkét tulajdon-
sággal. Sarkok, szegélyek tisztántartását 
billenőfejes mop, s lehúzó biztosítja.

Függönyök, 
terítők  
tisztántartása

Igény szerinti, havi vagy negyedévenkén-
ti mosását, fel- leszerelését kollégáink 
végzik. Tisztítását anyagminőség, 
tulajdonság figyelembevétele mellett 
vegyszeresen végezzük.
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Az épületen belül a növények öntözését, 
lemosását tápoldattal igény szerint vál-
laljuk. Az épületen kívüli növények, park, 
zöldterület tisztántartását, füvezett rész 
öntözését, nyírását, lehullott ágak, lom-
bozat eltávolítását, járdaszegélyek, kapuk, 
bejárati részek tisztántartását a megbízó 

igényei szerint végezzük, beleértve a 
területen elhelyezett szeméttárolók tisz-
tántartását, fertőtlenítését is.

Növényzet, 
parkok, 
zöldterületek 
gondozása

Konyhák, 
étkezők, 
ebédlők 
tisztítása

Munkafelületek, mosogatók, csempe- 
felületek, hűtőszekrények fertőtlenítő-
szeres lemosása. Mikrohullámú sütő, 
tűzhely zsírtalanítása, lemosása. Bútorzat 
általános tisztítószerrel történő átmosása, 
beleértve ablakpárkányok, radiátor vagy 
fűtőtest felületei, ajtólap felülete is.

Szemetesek kiürítése, fertőtlenítő le- 
mosása, padlófelület felmosása. A 
munkát különböző, a feladat megol-
dásához szükséges szerrel végezzük. 
Ügyfeleink kéréseinek teljesítésével,  
pl. mosogatással kiegészítve.
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Orvosi rendelők Igény szerint fertőtlenítő szerek hasz- 
nálatával végezzük el. A munkavégzés-
hez területenként speciálisan összeállítva, 
az ott dolgozókkal összhangban végez-

zük a terület tisztítását.

Raktárak,  
telefonközpon-
tok, pénztárak

A területek specialitása, hogy csak dolgozó 
jelenlétében takaríthatóak a helyiségek. 
Ezért ez a feladat az esetek többségében 
ügyeleti takarítás, hostess munkát végző 

kollégáink látják el. A munkavégzés 
időpontját az ott dolgozókkal előzetesen 
egyeztetjük.


