
SERVICII DE CURĂȚENIE HOTELURI / PENSIUNI 
 
 

Serviciile hoteliere  se află într-o continuă evoluție și necesită servicii de curățenie 

la standarde ridicate în vederea satisfacerii clienților și a cerințelor din ce în ce mai ridicate 

ale acestora. 

Curățenia este un aspect extrem de important și nu trebuie neglijat. Societatea 

Sunny Clean  prestează servicii de curățenie hoteluri/pensiuni  la standarde superioare. 

Serviciile de curățenie puse la dispoziția hotelurilor includ și o gamă largă de 

produse, care, prin tratamente periodice ale pardoselilor, asigură menținerea aspectul și 

integrității materialului utilizat o perioada îndelungată. 

  

Servicii oferite pentru curățenie hoteluri/pensiuni: 

 

SERVICII DE CURATENIE HOTELURI/ PENSIUNI CURATENIE DE 

INTRETINERE 

CURATENIE 

GENERALA 

Aspirare suprafețe (pardoseli, mochete, covoare etc.)      

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

Ștergerea prafului de pe toate suprafețele care necesită 
această operatiune 

    

Lustruirea mobilierului și a obiectelor     

Spălarea geamurilor interior și exterior    

Curățarea și ștergerea ramelor și a mânerelor de geam    

Îndepărtarea pânzelor de păianjen     

Curățarea exterioară și ștergerea caloriferelor    

Ștergerea și curățarea prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor 
de iluminat 

   

Curățarea și ștergerea ușilor, tocurilor, mânerelor    

Curatarea si dezinfectarea grupurilor sanitare     

Îndepărtarea petelor și a murdăriilor rezistente de pe 
covoare, țapițerii, mobilă etc. ( la nevoie)  

    

Colectarea gunoiului     

Aerisirea incaperilor     

Odorizarea incaperilor     

 

Alte servicii  de curățenie  la cerere: 

 

  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 

  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  

  

Serviciile de curățenie la cerere  se vor  efectua la un preț suplimentar în funcție de 

necesitățile dumneavoastră. 

 

Calitatea serviciilor pe care le oferim este una superioară la un preț accesibil. Echipa 

noastră de profesioniști își pune serviciile în slujba nevoilor hotelurilor/ pensiunilor 

dumneavoastră. 
 


