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OFERTA USŁUG SPRZĄTAJĄCYCH 

Agencja Ochrony White Angel 

 

I. SPRZĄTANIE POWIERZCHNI W GALERIACH 

HANDLOWYCH 

Proponujemy również sprzątanie i porządkowanie sklepów 

wielkopowierzchniowych oraz galerii handlowych, w których niezbędne jest 

utrzymanie czystości na bieżąco. Usługa którą świadczymy, obejmuje sprzątanie 

następujące  

 toalety i sanitariat 

 półki i stoiska sklepowe 

 drzwi i okna 

 posadzki 

 schody 

Zakres świadczonych usług oraz stawki dostosowujemy do specyfiki obiektu 

oraz indywidualnych potrzeb naszych klientów. 

 

II. SPRZĄTANIE BIUR I FIRM 

Realizując wiele usług na rzecz Klientów indywidualnych, 

instytucjonalnych lub biznesowych, wyspecjalizowaliśmy się również w 

sprzątaniu biur, firm oraz innych powierzchni użytkowych, takich jak 

korytarze, toalety czy pokoje socjalne. 

Świadcząc usługi sprzątające każdemu Klientowi zapewniamy: 

 wykwalifikowany i doświadczony personel 

 indywidualnie dopasowaną ofertę, w zależności od potrzeb 

Klienta 

 atrakcyjne stawki cenowe 
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 profesjonalne urządzenia sprzątające 

 bezpieczne dla środowiska preparaty czyszczące 

 szybką realizację zleceń, bez względu na wielkość pomieszczeń i 

stopień zabrudzenia 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując ofertę do 

potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. 

 

III. SPRZĄTANIE OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH 

Nasza działalność w zakresie usług sprzątających obejmuje również 

porządkowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych takich jak: hale sportowe, 

boiska, Orliki, stadiony, lodowiska, korty tenisowe, bieżnie, baseny, punkty SPA, 

siłownie i kluby fitness, sale zabaw. 

Realizujemy zlecenia sprzątania zarówno niewielkich jak również dużych 

obiektów sportowo – rekreacyjnych. W zależności od rodzaju obiektu stosujemy 

odpowiednie do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy środki czystości, metody 

pracy i urządzenia. 

Naszym atutem jest indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz 

ustalenie cen na wykonaną usługę. 

 

IV. SPRZĄTANIE FABRYK ORAZ ZAKŁADÓW 

PRZEMYSŁOWYCH 

Czystość i porządek w zakładzie pracy wymagają dbania zarówno o wszelkiego 

typu powierzchnie jak również o urządzenia i maszyny znajdujące się w 

przedsiębiorstwie. Firma WHITE ANGEL zatrudniając wykwalifikowany i 

doświadczony personel, obsługujący profesjonalny sprzęt, zapewnia skuteczne, 

bezpieczne i sprawne świadczenie usług sprzątających w zakładach produkcyjnych, 

fabrykach i innych przedsiębiorstwach. 

Usługi świadczone przez naszą Firmę obejmuję sprzątanie: 

 hal przemysłowych, 

 fabryk, 
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 zakładów wytwórczych, 

 przedsiębiorstw produkcyjnych, 

 innych obiektów o przeznaczeniu przemysłowo-produkcyjnym 

 

Ty wskazujesz, jaki zakres i jaka częstotliwość usług sprzątających zakładu 

przemysłowego Cię interesuje, a my dostosowujemy się do Twoich indywidualnych 

potrzeb. 

Indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta pozwala nam dostosować 

ofertę cenową, ale również zakres wykonywanych czynności, do specyfiki 

przedsiębiorstwa/klienta. 

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE OBIEKTU 

W zależności od oczekiwań Klienta, zajmiemy się sprzątaniem obiektu zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz: 

 hale produkcyjne 

 pomieszczenia socjalne 

 sanitariaty 

 ciągi komunikacyjne 

 parkingi zakładowe 

 otoczenie obiektu (posesja) 

 

Wykonując usługi sprzątające korzystamy z profesjonalnych urządzeń 

sprzątających oraz profesjonalnych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska 

naturalnego środków czyszczących. 
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V. SPRZĄTANIE MAGAZYNÓW 

Sprzątanie magazynów, hal, zakładów i powierzchni przemysłowych – wszystko 

na swoim miejscu. 

Powierzchnia magazynowa często stanowi ważne ogniwo w łańcuchu działań 

wielu firm i organizacji, dlatego warto utrzymanie porządku w tym obszarze powierzyć 

profesjonalistom. Naszą usługę możemy zrealizować w dogodnej dla klienta porze, 

podczas dnia pracy lub po godzinach. Zlecenia realizujemy niezależnie od wielkości 

obiektu/magazynu. Poza porządkowaniem powierzchni magazynowych realizujemy 

również zlecenia kompleksowego sprzątania, obejmującego hale produkcyjne oraz inne 

pomieszczenia na terenie obiektu. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie 

poprzez: 

 kompetencje i doświadczenie naszych pracowników 

 profesjonalne maszyny i urządzenia sprzątające 

 bezpieczne dla człowieka i środowiska środki sprzątające 

 indywidualną wycenę usługi 

 

VI. SPRZĄTANIE GARAŻY PODZIEMNYCH 

Współpracujemy ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz 

właścicielami i zarządcami różnego rodzaju obiektów, na których terenie znajdują się 

podziemne garaże, o których czystość dbamy przez cały rok.  

Sprzątanie garaży podziemnych obejmuje: 

 czyszczenie posadzki garażu 

 dbanie o czystość bramy wjazdowej i bram działowych 

 mycie okien 

 czyszczenie elementów konstrukcyjnych 

 czyszczenie orurowania 

 czyszczenie gablot z hydrantami i gaśnicami 
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Korzystając z naszej usługi zyskać można zadowolenie użytkowników garażu 

poprzez poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektu. 

PORZĄDEK PRZEZ CAŁY ROK 

 Świadczymy usługi mycia garaży podziemnych przez cały rok, ale nasza 

oferta obejmuje możliwość podjęcia na krótszy czas, np. w miesiącach zimowych przy 

odśnieżaniu podjazdów itp. 

USUWANIE ŚLADÓW PO SAMOCHODACH 

Ślady opon, plamy olejów i smarów, błoto pośniegowe, zimowe zabrudzenia od 

soli – to typowe zabrudzenia występujące w garażach. Takie zanieczyszczenia z 

łatwością usuniemy. 

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT KORZYSTANIA Z GARAŻU 

Czystość i komfort użytkowania przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w 

trakcie użytkowania garażu, zmniejszając jednocześnie ryzyko powstawania szkód i 

związanej z nimi odpowiedzialności. 

 

PROFESJONALNY SPRZĘT I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 

W zależności od rodzaju garażu podziemnego i materiałów zastosowanych do 

jego wybudowania, stosujemy odpowiednio dobrane urządzenia sprzątające oraz 

bezpieczne dla człowieka oraz środowiska środki czyszczące. 

 

VII. SPRZĄTANIE PO BUDOWIE I PO REMONCIE 

Świadczymy usługi kompleksowego sprzątania po budowie lub remoncie przed 

poszczególnymi odbiorami, po zakończeniu poszczególnych etapów prac, końcowe 

(pod klucz). Powyższa oferta skierowana jest zarówno do firm remontowo – 
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budowlanych, jak również do klientów indywidualnych. Po zakończonej 

budowie/remoncie nie wywozimy gruzu. 

Nasza usługa obejmuje: 

 usuwanie resztek zapraw, gruzu, kleju, farb itp. 

 czyszczenie i mycie posadzek, 

 usuwanie foli, nalepek i zaprawy z okien oraz drzwi, 

 mycie okien, 

 mycie mebli, 

 usuwanie pyłu poremontowego ze ścian i pozostałych 

powierzchni, 

 odkurzanie posadzek, 

 czyszczenie terakoty i balustrad 

 

VIII. DOCZYSZCZANIE I ZABEZPIECZANIE POSADZEK I 

PODŁÓG 

Oferujemy usługę maszynowego mycia i doczyszczanie każdego rodzaju podłóg 

w małych pomieszczeniach (biura, sklepy, gabinety lekarskie itp.) oraz dużych 

powierzchni przemysłowych (hale produkcyjne, magazynowe). Doczyszczamy podłogi 

z wszelkiego rodzaju zabrudzeń poprodukcyjnych, po budowie lub remoncie. Do pracy 

używamy specjalistycznych maszyn w połączeniu z odpowiednio dobranymi środkami 

czyszczącymi. 

Do zabezpieczenia podłóg po umyciu stosujemy proces polimeryzacji 

polegający na nakładaniu zabezpieczających czystą powierzchnię powłok.  

Zalety polimeryzacji: 

 uzyskanie efektu lustrzanej podłogi 

 opcjonalnie – efekt matowej powierzchni 

 skuteczne utrzymanie czystości 

 przedłużenie żywotności podług dzięki zabezpieczeniu przez ścieraniem 

 zabezpieczenie antypoślizgowe 
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 zmniejszone osadzanie się kurzu i brudu w późniejszym czasie 

 

IX. CZYSZCZENIE WYKŁADZIN, DYWANÓW I TAPICERKI 

W naszej ofercie posiadamy usługę ekstrakcyjnego czyszczenia powierzchni: 

 wykładzin 

 dywanów 

 tapicerki meblowej i samochodowej 

W tym celu używamy nowoczesne urządzenia firmy Kärcher, czołowego 

producenta maszyn piorących i sprzątających, pozwalające czyść różne powierzchnie, 

od kilku do kilku tysięcy metrów.  

Usługa wykonywana jest kompleksowo - od początku zajmujemy się 

przygotowaniem pomieszczeń pod usługę czyszczenia powierzchni i mebli. 

Każde działanie poprzedzone jest testami zapewniającymi bezpieczeństwo 

czyszczonej powierzchni lub materiałów. 

Przykładowa kolejność czynności: 

1. odkurzenie odkurzaczem o przemysłowej sile ciągu. 

2. ręczne usuwanie plam 

3. namoczenie wstępne 

4. szorowanie szczotką mocno zabrudzonych powierzchni 

5. pranie zasadnicze 

6. zebranie nadwyżki wody 

7. podsuszenie 

Przy zastosowaniu w/w urządzeń pojawiają się dodatkowe korzyści: 

 eliminacja roztoczy z czyszczonych powierzchni 

 odsysanie wody z dywanów po zalaniu 

 impregnacja pranych powierzchni, opóźniająca ponowne zabrudzenie 
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X. MYCIE OKIEN 

Oferujemy usługę profesjonalnego mycia okien, witryn i przeszkleń: 

 okna plastikowe, drewniane aluminiowe 

 pojedyncze i podwójne 

 otwierane i nieotwierane 

 dostępne z drabiny, rusztowania lub z podnośnika koszowego 

 myjemy również okna metodą alpinistyczną. 

 

Usługa obejmuje czyszczenie ram i profili wewnętrznych, zawiasów, parapetów 

zewnętrznych i wewnętrznych. 

Wykonujemy bezpłatne pomiary i oględziny u klienta, pozwalające na 

indywidualna i szczegółową wycenę usługi. Istniejący cennik służy jedynie przybliżonej 

wycenie usługi. 

 

 

XI. SPRZĄTANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH 

UTWARDZONYCH – ŁAD I PORZĄDEK W KAŻDYM MIEJSCU 

Zajmujemy się utrzymaniem porządku i czystości na utwardzonych terenach 

zewnętrznych, otaczających instytucje, przedsiębiorstwa lub tereny prywatne, 

świadcząc usługi na rzecz zróżnicowanych pod względem działalności podmiotów, jak 

również klientów indywidualnych. Usługi świadczone przez naszą firmę obejmują: 

 sezonowe sprzątanie liści 

 wyrzucanie śmieci 

 udrażnianie ciągów komunikacyjnych 

 usuwanie oblodzenia i nadmiaru śniegu 

 sprzątanie parkingów 

 sprzątanie obiektów sportowo - rekreacyjnych (np. place zabaw, boiska, 

siłownie zewnętrzne) 
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 sprzątanie miejsc publicznych - chodników, placów, skwerów, parków 

itd. 

 Środki czystości, akcesoria i technologie sprzątające dobieramy  zgodnie 

ze specyfiką określonego terenu. W pierwszej kolejności analizujemy rodzaj 

utwardzonej powierzchni, a następnie podejmujemy wybieramy sposób realizacji 

naszych działań. 

 

XII. SPRZĄTANIE TERENÓW ZIELONYCH - NATURALNY 

PORZĄDEK 

Dzięki utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych zyskać można radość i 

satysfakcję z piękna otaczającej nas przyrody. Z tej usługi skorzystać może klient 

indywidualny, firma, instytucje lub spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Dbałość o 

okalające posesję tereny zielone jest wizytówką właściciela terenu. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom naszych klientów wykonujemy następujące usługi pielęgnacyjne: 

 koszenie trawy 

 strzyżenie roślin 

 grabienie liści 

 nawożenie 

 usuwanie śmieci z terenu 

Porządkowanie terenów zielonych obejmuje przydomowe działki, place i 

skwery, przyległe do obiektów tereny zielone należące do różnego rodzaju podmiotów i 

instytucji. W naszej pracy wykorzystujemy przyjazne dla człowieka i naturalnego 

środowiska środki, narzędzia i urządzenia. 

 

 


