CURĂȚENIE SCĂRI DE BLOC
Fiecare locatar dorește ca propria scară de bloc să lucească de curățenie, tocmai
de aceea considerăm că vă putem scapă de stresul igienei zonelor aflate înainte de
intrarea în imobil! Modernă și deloc costisitoare, angajarea unei firme care să se ocupe
de întreg procesul de curățenie din blocuri, reprezintă o metodă rapidă de a beneficia
de servicii complete special organizate să ofere scări de bloc curate și în permanentă
igienizate.
Societatea Sunny Clean vă pune la dispoziție servicii complete de curățenie a
scărilor de bloc la costuri reduse pentru performanțe ridicate !
Serviciile sunt extinse și la complexe rezidențiale.
Servicii oferite pentru curățenie blocuri :
 Curățarea și măturarea scărilor de acces către locuințe
 Curățarea și spălarea palierelor, a caselor de scară, cât și a holurilor
 Curățarea, spălarea și lustuirea balustradelor
 Dezinfecția și igienizarea cabinei de lift
 Curătarea și spălarea geamurilor aflate la intrarea în bloc
 Indepărtarea pânzelor de păianjen
 Ștergerea prafului de pe panouri electrice; de pe țevi, de pe calorifere, de pe

contoare de gaz, de pe tablouri
 Colecatarea gunoiului aflat în coșurile amplasate în scările de bloc
 Curățarea spațiului în care se degajează gunoiul (ghenă)
 Colecatarea gunoiului depozitat la ghenă și degajarea acestuia în interiorul pubelelor
speciale
 Scoaterea tomberoanelor pentru golire, corelat cu graficul de ridicare a deșeurilor
menajere ( la nevoie)
Frecvența lucrărilor se stabilește de comun acord, fiind un criteriu important pentru
stabilirea prețului final.
Alte servicii de curățenie :
 Măturarea aleelor de acces în scările de bloc
 Măturarea aleelor din jurul blocului
 Spălarea tomberoanelor
 Curățenie în grădina (hărții,sticle,etc)
 Aprovizionarea cu consumabile (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape hârtie,
saci menajeri)
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 Alte servicii la cerere, în funcție de necesitățile clientului
Servicii specifice de curățenie:
 Curățare profundă, decapare, sigilare, polishare pentru pardoseli din marmură,
granit, piatră naturală, etc.
 Curățare mochete,covoare cu echipamente ultramoderne de injecție
extracție și spumare uscată
 Curățare tapițerii scaune, fotolii, canapele prin metodă injecție extracție sau cu
monodiscul prin spumare uscată
Curățenie specifică se va efectua la un preț suplimentar în funcție de cerințele
dumneavoastră
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