GREEN POINT
JAK UTRZYMAĆ PORZĄDEK
I CZYSTOŚĆ OBIEKTU
BEZ ZMARTWIEŃ O JAKOŚĆ I DUŻE KOSZTY?

JAK UTRZYMAĆ PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ OBIEKTU
BEZ ZMARTWIEŃ O JAKOŚĆ I DUŻE KOSZTY?
W odpowiedzi na to pytanie powstała firma Green Point. Specjalizujemy się w świadczeniu
usług utrzymania czystości oraz profesjonalnej konserwacji i pielęgnacji posadzek
przemysłowych, magazynowych i sklepowych.
Naszym zdaniem “porządnie” to określenie niedoceniane.
Naszą pracę wykonujemy po prostu dobrze, solidnie i na czas.
Nasza filozofia to brak filozofii, czyli po prostu dobra robota.
Bo porządek musi być!

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
W skrócie sprzątaniem - doprowadzamy miejsca do porządku. Dzięki wykorzystaniu
nowoczesnej technologii również usługi specjalistyczne:
czyszczenie maszynowe podłóg

mycie okien

odkurzanie wykładzin dywanowych

wysokościowe mycie elewacji

mycie i czyszczenie wind

prace alpinistyczne

segregacja śmieci

odśnieżanie dachów, parkingów

gruntowne doczyszczanie powierzchni

wywóz śmieci i gruzu

akrylowanie posadzek

i inne usługi sprzątające

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?
Do klientów, którym zależy na zachowaniu dobrego wizerunku swoich przedsiębiorstw.
Poprzez opracowanie nowatorskiego systemu pracy, szkolenia pracowników oraz wdrażanie
nowych technologii, jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu związanemu
z zachowaniem marki Twojej firmy. Gwarantujemy to z czystym sumieniem!
Obsługujemy:
obiekty handlowe, przemysłowe, sportowe
banki, szkoły, przychodnie, osiedla mieszkaniowe
hale produkcyjne, zakłady usługowe, magazyny
tereny zielone, obiekty po budowie i po remoncie
biura, hotele, garaże, parkingi

DLACZEGO MY?

Skuteczność:

Ponad 20 lat doświadczenia:

Dokładność:

dzięki wypracowanej

w realizacji zadań dla dużych

bo, aby zrobić porządek,

metodologii i procedurom

i małych kontrahentów

trzeba robić porządnie

ILE TO KOSZTUJE?
Cena usługi uzależniona jest od zakresu pracy i potrzeb naszego klienta, jesteśmy
elastyczni, oferujemy bezpłatne konsultacje, wyceny oraz próby, dobierzemy technologię,
chemię, maszyny i urządzenia, stworzymy harmonogram. Nasi pracownicy pod nadzorem
specjalisty koordynatora zrealizują Twoje oczekiwania wg najwyższych standardów
w oparciu o wiedzę i długoletnie doświadczenie...

Skontaktuj się z nami
a wszystko będzie w porządku!

kom.: 531 006 140, 578 028 098
tel.: 22 8471142
e-mail: biurogp@greenpointpp.pl

Green Point PP Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielicka 36/U3, 02-657 Warszawa
www.greenpointpp.pl

