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RÓLUNK
dióhéjban

MrsClean  prémium kategóriás 
takarítási szolgáltatást végez.
A kis családi vállalkozásból ma már 
az ország számos pontján 
bizonyított, keresett szakcég épült, 
mely mind a mai napig 100% magyar 
magántulajdonban van.  MrsClean 
transzparens működéssel és etikus 
üzleti szemlélettel érdemli ki 
Megrendelői és munkavállalói 
hosszú távú bizalmát.
A több millió négyzetméternyi 
építőipari projekten edződött 
csapatunk ma már minden álta- 
lános és speciális takarítási 
feladatra korszerű és 
költséghatékony megoldást kínál.

Munkahelyi takarítás

Számunkra mindenek előtt Parnereink 
igényei és elégedettsége a fontos.
Cégünk biztosított, és a biztosítás fedezi a 
takarítási és intézményi tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült károk felelősségét.
Válogatott munkatársakból álló takarító 
csapattal dolgozunk. Fontos számunkra a 
diszkréció, és pontosság. Munkájukra 
odafigyelő és azt szerető embereket 
választunk.
Az elvállalt projekteket a lehető legrövidebb 
időn belül végezzük el tökéletességre 
törekedve.
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Miért mi?

Olyan technológiákat alkalmazunk, mely 
elősegíti a helyiségek tisztaságát, 
rendezettségét, esztétikáját, egészséges, 
jó közérzetet biztosító légkörét. A 
különböző felületekhez a megfelelő 
takarító anyagokat és eszközöket 
alkalmazzuk. Az elégedett ügyfél egy 
olyan cél, amely arra ösztönöz minket, 
hogy első osztályú szolgáltatásokat 
nyújtsunk, és továbbra is törekedjünk azok 
fejlesztésére.
 
 
 



  SZOLGÁLTATÁSAINK

ÉPÍTŐIPAR

Építkezés, vagy felújítás 
utáni piperetakarítás.

NAPI TAKARÍTÁS

Irodák, közös területek, 
termelő- és 
vendéglátóipari 
egységek napi 
munkahely-takarítása.

NAGYTAKARÍTÁS
Padlótól a plafonig.
Tavaszi / őszi 
nagytakarítás, 
szőnyegtisztítás, 
ablakpucolás.

KERTÉSZET  NÖVÉNYÁPOLÁS

SPECIÁLISFELÜLETTISZTÍTÁS

Irodakertészet, fűnyírás, 
sövényvágás, 
kertészmérnöki tervezés.

Alpin-technikás 
ablaktisztítás, 
konyhatechnológia 
takarítás, „tisztavizes” 
takarítás.

HIGIÉNIAI 
FOGYÓANYAGOK 
BESZERZÉSE, 
SZÁLLÍTÁSA

Kézmosó szappan, WC 
papír, kéztörlő, 
mosogatószer, stb...



HOGYAN DOLGOZUNK?

MUNKAERŐ TÖBB 
LÉPCSŐS SZŰRÉS

 
Munkatársainkat több 
lépcsőben választjuk

ki, az Ön munkahelyének 
takarítására csak

a legjobb 10-15 százalékba 
kerülő, megbízható, igényes 

és önálló munkatársakat 
delegáljuk.

 
DEDIKÁLT TERÜLETI 

VEZETŐ
Minden partnerünk 

rendelkezésére áll bármikor 
elérhető területi vezető 
munkatársunk, aki az 

észrevételeket, igényeket 
prioritásként kezeli és igény 

szerint megoldja.

PRÉMIUM SZEREK, 
ESZKÖZÖK ÉS GÉPEK

 
Minden felületre 
professzionális 

tisztítástechnológiai 
megoldást választunk, hogy 

a takarított területet 
kíméljük, de hatékonyan 

meg is tisztítsuk azt. 
Fontos szempont ezek 

kiválasztásakor az 
energiagazdálkodási 

hatékonyság és
a környezetvédelem

EGYEDI ÁRAK, FELMÉRÉS 
ALAPJÁN

 
Ajánlatkérés esetén 
értékesítő kollégánk 

bármikor áll rendelkezésére 
áll, 24 órán belül teszünk 

Önnek egyedi, 
igényfelmérés alapján 

kalkulált pontos ajánlatot. 
Így a leginkább 

költséghatékony és valódi 
megoldást kínálunk 
Ügyfelünk igényeire.



MIBEN VAGYUNK
VERSENYKÉPESEK

JÓ ÁRON DOLGOZUNK
A tisztaság nekünk jó üzlet 
– de csak akkor,
ha Önnek is megéri! Áraink 
kialakításakor törekszünk 
rá, hogy lehetőségeink 
találkozzanak 
elképzeléseikkel – hosszú 
távon is.

FIGYELÜNK A MINŐSÉGRE
A jó ár nem mehet a 
minőség rovására! Területi 
vezetőink rendszeresen és 
szúrópróba-szerűen 
ellenőrzik a takarítás 
minőségét és érdeklődnek 
menet közben felmerülő 
újabb megrendelői 
igényekről, vagy 
észrevételekről.

MEGBÍZHATÓ MUNKAERŐ
 
Takarító csapatunk 
hozzáértését és 
megbízhatóságát a 
folyamatosan velünk 
dolgozó, elégedett 
munkaerőre alapozzuk. Az 
Ön értékeinek biztonságát 
ezen kívül nagy értékű 
szakmai 
felelősségbiztosítá- sunk is 
garantálja.
 
Egyedi igényeknek 
megfelelően akár kiemelt 
sürgősség gel vállalunk 
alkalmi feladatokat és a 
napi takarítást is 
megbízhatóan végezzük.

NINCS LEHETETLEN
 
Akár építőiparról, akár 
rendezvényekről, akár 
nagytakarításról van szó, 
cégünk megtalálja szinte 
bármilyen problémára a 
megoldást – hiszen a 
takarítás 
nekünknemcsakszakmánk, 
dehivatásunkis!

BETARTJUK A 
HATÁRIDŐKET
 
Akár napi takarításról, akár 
alkalmi feladatról van
szó fontos, hogy a munkát 
segítsük és ne

-50%
engedmény 

az első hónapban 
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