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CURATENIE BIROURI 
 
Sunny Clean  va oferă servicii profesionale de curățenie pentru birouri și spații de lucru creând 
un mediu curat, igienizat și cu miros plăcut. 
  

Avantajele colaborării cu noi: 

 

         Scăderea costurilor și eficientizarea serviciului de curățenie, efectuat de personal 

calificat; 

         Economia de timp alocat activității de curățenie pentru birouri; 

         Scăderea costurilor pentru echipamente, aparatură profesională și substanțe de curățare 

         Aprovizionarea companiei cu consumabile pentru curățenie 

         Sevicii profesionale de curățenie adaptate nevoilor dumneavoastră 

         Flexibilitatea programului de lucru pentru serviciile de curățenie efectuate înainte sau 

după terminarea zilei de lucru pentru angajați, fără a perturbă activitatea firmei; 

  

 SERVICII DE CURATENIE BIROURI/ FIRME  CURATENIE DE 

INTRETINERE 

CURATENIE 

GENERALA 

Eliminarea prin aspirare a prafului și murdariei de pe 
mochete, covoare, parchet, pardoseli, etc. 

    

Curățarea umedă a pardoselilor (parchet, gresie, etc.)     

Ștergerea prafului, incluzând piesele de mobilier și 
electronicele existente în încăperi ( la exterior) 

    

Curățarea și dezinfectarea grupurilor sanitare;     

Curățarea și dezinfectarea spațiilor în care se servește masa, 
a bucătăriilor 

    

Spălarea, ștergerea și curațarea dupa caz a geamurilor 
(interior și exterior) 

   

Curățarea și ștergerea ramelor de geam precum și a 
mânerelor acestora 

   

Lustruirea și stergerea faianței din baie, bucătarie etc.     

Curățarea și ștergerea prizelor, întrerupătoarelor etc.     

Ștergerea ușilor, pereților din sticlă, tocurilor și mânerelor;     

Curățarea și ștergerea exterioară a caloriferelor    

Îndepărtarea pânzelor de păianjen     

Curățarea scrumierelor     

Aerisirea  și odorizarea încăperilor     

Colectarea gunoiului      

 
Curățenia de întreținere se poate executa zilnic săptamanal, bilunar, lunar - sau evident, la 
cerere. De obicei se realizează o curățenie generală, dupa care la o perioadă stabilită de comun 
acord se realizează cea de întreținere 
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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 activă uscată 

  Curățare tapițerii scaune, fotolii, canapele prin metodă injecție extracție sau cu 

monodiscul prin spumare uscată 

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

saci menajeri) 

  Alte servicii  în funcție de necesitățile clientului  

  

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

dumneavoastră 
 


