
CURAȚENIE GRADINIȚE, ȘCOLI,  CREȘE, AFTERSCHOOL, LOCURI DE JOACĂ 
 

Obiectivul principal al curățeniei în gradiniţe, școli şi after school îl reprezintă 

asigurarea unui mediu igienic impecabil, pentru a preveni transmiterea germenilor 

patogeni prin obiecte și suprafețe contaminate. 

 

Societatea Sunny Clean va vine în ajutor oferind servicii de curățenie 

specializate utilizând produse profesionale  de calitate avizate de Ministerul Sănătății ce 

înlătura bacteriile, factor principal  de risc pentru copii, lăsând încăperile curate, dezifctate 

și  igienizate. 

 

SERVICII DE CURĂȚENIE CREȘE, GRADINIȚE, SCOLI, 

AFTERSCHOOL 

CURĂȚENIE DE 

ÎNTRETINERE 

CURĂȚENIE 

GENERALĂ 

Aspirarea mochetelor și a pardoselilor (gresie, mozaic, granit, 
parchet, etc.)  

    

Spălarea și igienizarea pardoselilor (gresie, mozaic, granit, 
parchet, etc.)  

    

Curățarea exterioară a prafului de pe mobilier, dulapuri, 
electronice și electrocasnice 

    

Curăţarea şi dezinfectarea băncilor şi a scaunelor din sălile de 
clasă 

    

Curăţarea si dezinfectarea sălilor de mese     

Spălarea geamurilor interior, exterior    

Ștergerea ușilor, tocurilor    

Curățarea și dezinfectarea grupurilor sanitare     

Curățarea și igienizarea faiantei    

Curățarea exterioară a caloriferelor și a țevilor    

Curățarea prizelor, întrerupătoarelor și plintelor    

Ștergerea corpurilor de iluminat;    

Stergerea si dezinfectarea clantelor de usi      

Îndepărtarea pânzelor de păianjen     

Colectarea și degajarea gunoiului.     

 

Alte servicii de curățenie la cerere : 

  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 

  Programe complete de curățare interioară la nivel de camere , holuri , casă 

scărilor , coridaore 

  Aprovizionarea cu consumabile (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape hârtie, 

saci menajeri) 

  Alte servicii la cerere, în funcție de necesitățile clientului  

  

Curățenie specifică  se va  efectua la un preț suplimentar în funcție de cerințele 

dumneavoastră 
 


