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Fiecare din noi vreodată a făcut reparaţie. Pe de o parte, 
totul e minunat – reparaţia, în sfârşit, s-a terminat, 
dar în acelaşi timp în minte apare mereu întrebarea: 
„Cum să-mi adun forţele şi să strâng tot acest gunoi ?”

CURĂŢENIE DUPĂ REPARAŢIE

Cu toţii dorim să locuim într-un apartament confortabil 
şi cel mai important, mereu curat, dar ne ajunge oare 

tuturor timp şi răbdare, în special, pentru a face curăţenie 
permanent în locuinţa noastră.

CURĂŢENIE EXPRESS

Curăţenia generală a apartamentului sau a casei necesită 
mult timp şi forţă. Doar de la prima vedere s-ar părea ca este 
o sarcină simplă. Însă intr-adevăr, pentru a aduce încăperea în 
stare corespunzătoare proprietarii vor depune mult efort.

CURĂŢENIE GENERALĂ

Servicii de Curăţenie





Geamurile – sunt sursa principală de lumină în încăpere, de 
aceea este foarte important ca ele să fie întreţinute în 
curăţenie ideală. Este îndeosebi actual, dacă în design-ul 
interiorului dvs. lumina zilei joacă un rol important, de exemplu, 
se reflectă prin sticla vitraliului.

SPĂLAREA GEAMURILOR

Imaginea fiecărui oraş constă din parcuri, alei, străzi şi 
numeroase clădiri. Dar sunt puţini acei ce s-au gândit de ce 

oare depinde frumuseţea oraşului. Dar ea, în general, 
depinde de curăţenie. Şi în special – de curăţenia clădirilor.

SPĂLAREA VITRINELOR

Orice clădire se începe de la faţadă. Anume faţada este acea
 “îmbrăcăminte” după care se poate de judecat despre lumea 
interioară a clădirii. Diferite acţiuni ale mediului se reflectă 
negatinv asupra stării exterioare a clădirii, de aceea 
spălarea faţadelor este necesară pentru transformarea 
aspectului clădirii şi pentru integritatea acesteia.

SPĂLAREA FAȚADELOR

Spălarea Geamurilor





Nu va mai trebui să pierdeţi timpul dvs. şi să duceţi singuri 
lucrurile la curăţătorie – noi vom veni la timpul convenabil 

pentru dvs. şi vă vom livra comanda la timp, după efectuarea 
serviciului. Noi realizăm deservirea hotelurilor, caselor de 
odihnă, restaurantelor, barurilor, cafenelelor, saunelor, 

centrelor de fitnes, centrelor auto, tuturor, celor care folosesc 
în businessul lor pîn businessul lor producţia textilă.

GARDEROBA VOASTRĂ

Vă putem oferi o gamă largă de servicii de amenajare 
și întreținerea spațiilor verzi, scopul fiind c-a dumneavoastră 
să petreceți cît mai mult timp relaxindu-vă în grădină, 
și cit mai puțin timp ocupat cu diversele munci necesare 
intretinerii acestui spatiu.

 - Amenajarea grădini
 - Înt - Întreținerea grădini
 - Gazonare prin însămînțare
 - Pomi și plante ornamentale, etc

GRĂDINA MEA

Servicii Suplimentare



MĂTURAREA ȘI ASPIRAREA MECANIZATĂ
Servicii Curaţenie și Salubrizare.
Măturare mecanizată cu mașina Karcher KM 100/100 RP dotată 
cu mătură și aspirator.
- Curţi blocuri / parcări
- Depozite /hale industriale
- Spaţii / terenuri
- Străzi / bordură
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