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TYTUŁ: Pranie Dywanów, Wykładzin, Czyszczenie Tapicerek

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:  Nowy

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: cleanmaxx (.: cleanmaxx :.)
  Adres:
  Miasto: Wrocław
  Województwo: dolnośląskie
  Telefon: 792-424-762
                

OPIS:

CZYSZCZENIE - PRANIE : DYWANÓW, WYKŁADZIN,
TAPICERKI MEBLOWEJ: KANAP, SOF, PUF, WERSALEK, NAROŻNIKÓW,
MATERACY, TAPCZANÓW, FOTELI, KRZESEŁ, KOMPLETÓW
WYPOCZYNKOWYCH, ITP.

TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

USUWANIE ROZTOCZY , IMPREGNACJA , ODPLAMIANIE

NEUTRALIZACJA PRZYKRYCH ZAPACHÓW

SPRZĄTANIE MIESZKAŃ, DOMÓW i BIUR

MYCIE OKIEN, WITRYN, BANERÓW PRZESZKLEŃ itp.

USŁUGI TRANSPORTOWE ORAZ DROBNE PRZEPROWADZKI

TEL: 792-424-762

Specjalizujemy się w profesjonalnym czyszczeniu - praniu : dywanów, wykładzin, mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej,
schodów pokrytych wykładziną , wypoczynków, oraz usuwaniu roztoczy , impregnacji tapicerki i dywanów, odplamianiem, usuwaniem
uporczywych plam, neutralizacji zapachów.

Świadczymy również wszelkiego rodzaju usługi porządkowe m.in. :

- Sprzątanie kompleksowe : domów , biur, mieszkań, poremontowe
- Mycie okien, witryn sklepowych , przeszkleń, banerów reklamowych itp
- Maszynowe Mycie i doczyszczanie kostki brukowej
-Mycie i zabezpieczanie podłóg twardych powłokami akrylowo - polimerowymi
- Odśnieżanie : dachów, chodników, podjazdów , terenów przyległych do obiektów

Dzięki zdobytemu doświadczeniu gwarantujemy Państwu najwyższą jakość wykonywanych usług. Dostosowujemy się do indywidualnych
potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem firmy KARCHER . Używamy oryginalnych i wysokiej jakości środków czyszczących, bezpiecznych
dla wszelkich materiałów tekstylnych, sztucznych i naturalnych, pozostawiających po sobie przyjemny zapach czystości i świeżości.
Stosowane środki czyszczące są również bezpieczne dla małych dzieci i zwierząt.

Państwa dywany, wykładziny, kanapy , wersalki , fotele , sofy , narożniki , materace , pufy krzesła oraz komplety wypoczynkowe
pierzemy metodą ekstrakcyjną, ponieważ jest to zdecydowanie najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza z metod czyszczenia .Stosowane
przez nas maszyny i preparaty pozwalają nam prać obicia mebli z ALKANTARY, WELURU, PLUSZU, LNU i wielu innych.

PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
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Twój samochód znów może wyglądać jak nowy, wypierzemy podsufitkę, fotele podłogę i bagażnik, wyczyścimy plastiki i szyby. Usuniemy
uporczywe plamy po napojach, produktach spożywczych, a także po naszych pupilach które często wnoszą brud. ( PRZYGOTOWUJEMY
AUTA DO SPRZEDAŻY )

Zapewniamy również Usługi Transportowe na terenie Wrocławia jak i woj. dolnośląskiego
Pomagamy w przeprowadzkach zarówno biur jak i osób prywatnych

Usługi wykonujemy u klienta w domu bądź w firmie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 8-22, a także gdy jest pilna potrzeba w godzinach nocnych !!!

!!! TANIO I SOLIDNIE !!!

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI !!!

Bardzo szybka realizacja zgłoszenia !
Oraz Faktura na życzenie klienta

>>>>>>> ATRAKCYJNE CENY od 4zł/m2


