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Bolí vás záda? Nemáte čas? Uklízení vás nebaví? Chcete trávit více času rodinou, koníčky?
Potřebujete odpočinek a relax? Zároveň ale nechcete slevit ze svých nároků na čistotu a
pořádek? Objednejte si úklidovou službua užívejte si volna i útulné čistoty.

      

Úklid je v dnešní době práce, kterou už většina firem a mnoho hospodyněk nechává na
profesionální úklidové službě. Důvody jsou jasné! Otravnou činnost udělá někdo, koho to baví a
děla to z láskou i potřebnou pečlivostí, vše je rychlé a spolupráce bezproblémová a peněz to
zase tolik nestojí.

  

Že jste službu úklid Praha  ještě nevyzkoušeli? Že ani nevíte, proč, kdy a na co si Čisté úklidy
objednávat? Zjistili jsme pro vás, co všechno odborníci dokážou uklidit!

  1. Úklid domácnosti
  

Máte-li být u vás doma útulno a příjemná atmosféra, pak je třeba dbát na pořádek a čistotu. Že
to nestíháte? Že je před svátky a vy nemáte čas ani energii na nějaký generální úklid Praha ? V
tom případě si objednejte úklidovou firmu. Pomůže vám s úklidem jednou či pravidelně, podle
vašich potřeb a požadavků.

  

Úklid nijak nenaruší běžný chod domácnosti!

  2. Úklid v kanceláři
  

Čisté úklidy jsou tu pro vás i v případě, že potřebujete pravidelný úklid prostorů ve své firmě,
kanceláři. Častým úklidem pomůže zvednout prestiž vaší společnosti či jen vaší osoby a přilákat
tak nové klienty, kteří se u vás budou cítit dobře a pohodlně.

  

Zašlá pohovka není zrovna to, na co by si chtěl klient, při schůzce s vámi, posadit. 

  3. Úklid stavby
  

Postavili jste si rodinný domeček? Čeká vás kolaudace a vy chcete mít vše prostě perfektní?
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http://www.cisteuklidy.cz/uklidova-sluzba-praha/uklid-domacnosti
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Objednejte si předkolaudační úklid, jenž vám pomůže k bezproblémovému zkolaudování.

  

Po stavebních pracích a malířích je vždy hodně nepořádku, nechte jej uklidit rychle, 100% a
levně! 

  

Při zajišťování úklidů kladou Čisté úklidy zvláštní důraz na kvalitu odváděné práce a maximální
spolehlivost. Přesvědčte se o tom sami! 
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