In atentia d-nei Elena Damian,
S.C. PEYBER IMOBILIARE S.R.L. colaboreaza cu S.C. CRISS CLEANING OFF SERV S.R.L. din Septembrie 2008, cand acesta din urma a fost
contractat in calitate de Furnizor de Servicii de curatare pentru sediul nostru din str. Promoroaca, nr. 10, sect. 1, Bucuresti, prestand – initial - servicii de
curatare de intretinere si generale. In Decembrie 2008, s-a impus necesitatea curatarii mochetei aceluiasi sediu, lucrare executata foarte bine tot de
catre personalul angajat al CRISS CLEANING OFF SERV S.R.L., care constituie si la aceasta data furnizorul nostru de servicii in materie de curatare a
diverselor suprafete aflate la aceasta locatie.
Responsabilitatile sale in acesta calitate includ:
1.

Curatenia intretinere

- Aspirarea suprafetelor accesibile ale mochetei, covoarelor etc.
- Spalarea pardoselilor dure accesibile cu solutii speciale (marmura, gresie, parchet);
- Stergerea prafului de pe mobilier in locurile accesibile, precum si de pe aparatura de birou;
- Spalarea, dezinfectarea si odorizarea grupurilor sanitare si a bucatariei (mobilier, chiuveta, suprafete exterioare aparatura electrocasnica);
- Curatarea scrumierelor, inlocuirea sacilor menajeri, colectarea si transportarea gunoiului;
- Aerisirea si odorizarea incaperilor.
2.

Curatenia generala

- Aspirarea intregii suprafete accesibile (marmura, gresie, parchet, mocheta, etc.);
- Spalarea pardoselilor dure accesibile cu solutii speciale (marmura, gresie, parchet);
- Spalarea geamurilor accesibile (ambele fete), pervazurilor, usilor, tocurilor;
- Spalare calorifere, prize, intreruptoare;
- Stergerea prafului de pe mobilier in locurile accesibile si mai greu accesibile;
- Stergerea prafului de pe echipamentele electronice,
- Spalarea, dezinfectarea si odorizarea grupurilor sanitare si a bucatariei;
- Spalarea faianta bai si bucatarie;
- Tratarea cu solutii protectoare a mobilei din lemn, a obiectelor din aluminiu, inox sau crom;
- Curatarea scrumierelor, inlocuirea sacilor menajeri, colectarea si transportarea gunoiului;

3.
4.

Aprovizionarea cu consumabile specifice (odorizante de camera, prosoape de hartie pentru maini, sapun lichid, microspray-uri pentru
grupurile sanitare, hartie igienica, detergenti, solutii, etc.)
Spalarea mochetei – cand se impune

Calitatile sale se evidentiaza prin:
•
•
•
•
•
•

punctualitate si eficienta;
respectarea termenelor limita pentru executarea lucrarilor;
receptivitate la orice fel de solicitari sau doleante;
calitatea foarte buna a serviciilor puse la dispozitie;
responsabilitate si corectitudine fata de bunurile la care se are acces;
flexibilitate in asigurarea serviciilor (ca timp si mod de lucru);

Printre realizarile sale se numara si instalarea accesoriilor necesare in grupurile sanitare (dispenser-ele pentru hartie – de exemplu);
Prin urmare, CRISS CLEANING OFF SERV S.R.L. este un furnizor de servicii de curatare capabil, pe care vi-l recomandam cu incredere pentru o
astfel de pozitie.
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