Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh.

Kanceláře,chodby,schodiště,učebny,zasedací místnosti, sály

Denně:
 Vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění sáčků do
odpadkových nádob.
 Přesun odpadu na určené místo
 Lokální stírání prachu z nábytku do výše 1,5m,odstranění ohmatů a skvrn ze
skel,zrcadel,dveří,vnějších ploch nábytku.
 Mokré vytírání každodenně frekventovaných podlah,vysátí kobercových ploch.
 Urovnání židlí,sedaček.

1xtýdně:
 Vymývání popelníků,odpadkových nádob desinfekčním roztokem.
 Stírání prachu z nábytku nad 1,5m,odstranění prachu z parapetů,zřizovacích
předmětů,židlí.

1xměsíčně:





Stírání prachu z otopných těles.
Mytí a vyleštění skel v prosklených dveřích,vlhké stírání zárubní.
Vlhké omytí zřizovacích předmětů.
Desinfekce podlahových ploch.

1xza šest měsíců:
 Desinfekce omyvatelných povrchů

Kuchyňky

Denně:
 Vyprázdnění nádob na odpad,včetně doplnění sáčků do odpadkových nádob,přesun
odpadu na určené místo.
 Stírání prachu z nábytku do výše 1,5m.odstranění ohmatů a skvrn ze
skel,zrcadel,dveří,vnějších ploch nábytku,obkladůa omyvatelných stěn.
 Vyčištění a vyleštění baterií,umyvadel a dřezů včetně odkapávacích ploch.
 Vytření podlahy/vysátí koberců.

1xtýdně:
 Vymývání odpadkových nádob desinfekčním roztokem.
 Vlhké omytí zřizovacích předmětů

1xměsíčně:
 Odstranění prachu z otopných těles.
 Vyleštění a omytí ploch skel v prosklených dveřích,zárubní.
 Stírání prachu nad 1,5m

1xza tři měsíce:
 Desinfekce omyvatelných povrchů

Toalety

Denně:
 Vyprázdnění a vymytí nádob na odpadky,včetně doplnění sáčků,přesun odpadu na
určené místo.
 Odstranění ohmatů a skvrn z vnějších ploch toaletních mís a pisoárů.
 Omytí vnitřních ploch toaletních mís,pisoárů,bidetů a vyleštění záchodového
prkénka.
 Odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn,zrcadel,skel
prosklených dveří.
 Doplňování náplní hygienických systémů.
 Vytření podlad.

1xtýdně:
 Celoplošné omytí a vyleštění toaletních mís a bidetů včetně vnější strany a
splachovadla.
 Desinfekce prkénka a omytí zřizovacích předmětů.
 Odstranění prachu z všech ploch.

1x měsíčně:





Mokrá stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn.
Mokré omytí dveří a zárubní.
Odstranění prachu z otopných těles.
Desinfekce všech omyvatelných povrchů a podlahy.

Umyvárny, koupelny

Denně:
 Vyprázdnění a vymytí nádob na odpadky,včetně doplnění sáčko do odpadkových
nádob,přesun odpadu na určené místo.
 Omytí umývadla, baterií a desinfekce úchytových míst.
 Odstranění ohmatů a skvrn ze sprchových koutů,van a bazénů.
 Odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn.
 Mytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených dveřích.
 Doplňování náplní hygienického systému.
 Vytření podlah.

1xtýdně:





Omytí a vyleštění celé plochy umyvadla,včetně přívodních armatur.
Mytí a leštění sprchových koutů,van a bazénů.
Umytí zřizovacích předmětů.
Odstranění prachu z ploch a otopných těles.

1xměsíčně:





Mokré stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn.
Mytí dveří a zárubní.
Mytí a desinfekce umyvadel,vnitřních stěn sprch,van a bazénů.
Desinfekce podlahových ploch.

1xza tři měsíce:
 Desinfekce obkladů,omyvatelných povrchů,dveří zárubní a zřizovacích předmětů.

Výtahy

Denně:
 Odstranění ohmatů a skvrn ze skel ,zrcadel,nerezových ploch.
 Vytření podlahy/vysátí koberců.

1xtýdně:
 Omytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených dveřích.
 Mokré stírání obkladů,nerezových ploch a omyvatelných stěn

1xměsíčně:
 Desinfekce omyvatelných ploch.

Jednorázové úklidové práce/dle požadavků zákazníka/







Čištění koberců,čalounění a autointerierů
Strojové čištění podlah
Ošetření podlahových krytin:polymerové vosky,emulze
Úklidy po rekonstrukci a stavebních úpravách
Mytí oken

 Dodávky hygienického servisu/pap.ručníky,mýdla,toalet.papír.../
 Prodej úklidové a čistící techniky/úklidové vozíky,mopy,vysavače.../

