techbuilding i nowe technologie
Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku zapewniamy najwyższe standardy czystości.
Dbamy o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytetem dla nas jest zadowolenie
każdego klienta, dlatego stale doskonalimy nasze usługi. Firma Techbuilding uczestniczy
w licznych szkoleniach, dzięki którym zdobywa wiedzę w zakresie profesjonalnego i wydajnego
korzystania z najnowocześniejszych środków do utrzymania czystości, nowych metod pracy oraz
ekologicznych technologii. Nasze umiejętności potwierdzone zostały wieloma i certyfikatami.

Sprzątanie budynków, obiektów budowlanych
i terenów zewnętrznych

Szkolenie:
„Wdrażanie rozwiązań ekologicznych
i sposoby ich finansowania.”

Certyfikat ISSA stopnia I Szkolenie:
„Operator usług utrzymania czystości.”

Szkolenie Voigh:
„Zniszczenie powierzchni spowodowane
nieodpowiednim doborem środków
czyszczących, Nowoczesne technologie
w produktach Voight.”

Nowa Iwiczna ul. Kielecka 84, 05-500 Piaseczno
tel.:+48 501 163 228, e-mail: biuro@techbuilding.pl, www.techbuilding.pl

www.techbuilding.pl

Sprzątanie budynków,
obiektów budowlanych
i terenów zewnętrznych

Dlaczego warto
nam zaufać ?

Nasza firma

• Sprzątamy od wielu lat, więc posiadamy praktyczną wiedzę

zajmuję się kompleksowym utrzymaniem

czystości budynków i terenów zewnętrznych. W ciągu wielu
lat działalności daliśmy się poznać jako fachowy wykonawca
usług sprzątających realizując prace dla inwestorów
prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych.

dotyczącą utrzymania czystości.
• Dysponujemy własnym parkiem maszyn i urządzeń
stanowiącym o możliwościach realizacji usług.
• Stosujemy bezpieczne, antyalergiczne i biodegradalne
preparaty chemiczne.

Prowadzimy
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utrzymującego porządek obiektów, jak również wykonujemy
zlecenia jednorazowe związane ze sprzątaniem wszelkich
powierzchni.

• Prowadzimy nieustannie kontrolę jakości wykonywanych
usług na wszystkich obiektach.
• Nasi pracownicy to grupa odpowiedzialnych fachowców,
którzy przechodzą okresowe szkolenia z technologii
utrzymania czystości, doboru preparatów chemicznych do

Naszymi klientami są firmy i instytucje różnych sektorów:

odpowiednich powierzchni i praktycznego wykonywania

sieci handlowe, administratorzy budynków komercyjnych,

prac sprzątających.

biurowych i wielorodzinnych, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, zakłady opieki zdrowotnej.

• Stale
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w
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kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni
wewnętrznej obiektów, oraz terenów zewnętrznych zielonych
i utwardzonych.

projektach

szkoleniowych,

zdobywając nową wiedzę i umiejętności praktyczne,
poparte certyfikatami.
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