Úklid interiérů

Úklid interiérů
Společnost Bartoň a Partner s.r.o. provádí pravidelné úklidy
interiérů jak v administrativních prostorách, výrobních podnicích a bytových domech, tak i ve zdravotnických zařízeních, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních, lázeňských
domech, školských zařízeních, v bankách apod. Pravidelné
i nadstandardní úklidy provádíme dle požadavků zákazníka,
365 dnů v roce, 24 hodin denně.

vou. Mimo běžného úklidového servisu provádíme komplexní
pokojské služby, včetně evidence prádla a prádelenských
služeb, doplňování, evidenci a vyúčtování minibarů, lokální
i plošnou desinfekci zdravotnických zařízení, lázeňských
a rehabilitačních pracovišť, potravinářských provozů apod.
Dále zabezpečujeme dodávky veškerého sanitárního vybavení a spotřebního materiálu.

Zákazníkům nabízíme zpracování režimu úklidu v rozsahu
a četnosti dle jeho požadavků, v souladu s platnou legislati-

Speciální úklid a údržba interiérů
V oblasti speciálního úklidu a údržby interiérů poskytuje
naše společnost zejména:

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY
Čištění a dezinfekce vzduchotechniky.
ČIŠTĚNÍ ESKALÁTORŮ
Pro udržení požadavků vzhledu a hygienických standardů.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

ČIŠTĚNÍ LÁTKOVÝCH VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ

Při čištění koberců přihlížíme k požadavku zákazníka na
dobu schnutí, stejně jako k typu podlahy pod kobercem. Na
základě vyhodnocení těchto skutečností nabízíme mokré
čištění nebo čištění suchou pěnou.

Provádíme parním čističem bez nutnosti jejich odvozu. Parní čistič dále využíváme i při čištění čalounění automobilů
k dezinfekci povrchů bez chemie, k důkladnému odstranění
mastných nečistot apod.

ÚDRŽBA A RENOVACE PODLAH

PORADENSKOU ČINNOST

Voskování (marmolea, linolea, PVC) - ochranný, čirý polymero-kovový nátěr, prováděný v matném, pololesklém nebo
lesklém provedení.

Poradenství provádíme v oblasti úklidu a údržby interiérů.

ÚDRŽBA TVRDÝCH PLOCH
Impregnace (kamenné podlahy, dlažba, mramor) – proti propouštění a zanášení nečistot do pórů podlah. Pro vápencové kamenné podlahy, jako je starší mramor, nabízíme úpravu
diamantovými pady či krystalizací. Při použití systémů s diamantovými pady se mramor vyhladí do vysokého lesku, zaplní se mechanická poškození a povrch se uzavře
proti pronikání nečistot, zároveň je protiskluzný.
Krystalizací se chemicky změní mřížka kamene,
čímž se vymyje uvolněný vápenec, dojde opět
k uzavření pórů, vznikne hedvábný lesk a rovněž se zvýší protiskluznost.
MYTÍ OKEN A PROSKLENÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV
Tuto službu speciálního úklidu provádíme i za použití horolezecké techniky.
MYTÍ VÝROBNÍCH LINEK
Pravidelná a technologicky správná údržba majetku zákazníka.

