Rozumíme úklidu.

Mladá, ale přesto zkušená
Jde to vůbec dohromady? Tvrdit, že jsme zkušení, když na trhu v oblasti
profesionálních úklidových služeb neslavíme právě desáté narozeniny? My,
ve společnosti MGV Servis, to nejen tvrdíme, ale zároveň to i dokazujeme.
MGV Servis je mladou společností, která se specializuje na profesionální úklidové
služby a hygienický servis. Na českém trhu působí krátce. Lidé, kteří v MGV Servis
pracují, jsou však znalí svého oboru. Téměř všichni prošli tvrdou školou menších či
větších úklidových společností. Řada z nich působila několik let u předních výrobců
úklidové techniky. Bohaté a pestré know-how je dnes pro MGV Servis základním
kamenem, na němž si postavila vlastní strategii.

Úklid nejen provádíme. Úklidu i rozumíme.
Existuje celá řada firem, která podniká v oblasti úklidu. Mnohdy tuto činnost pouze
provádí. O tom nakolik ji rozumí svědčí výsledek. Strategií MGV Servis je úklidu
nejprve rozumět a pak ho provádět. MGV Servis přistupuje ke každé zakázce jako
k projektu. Definuje potřeby zákazníka, mapuje cílové prostředí a poté předkládá
řešení.

Standardní úklidové služby
Úklid komerčních objektů, budov a bytových domů na denní bázi
Primární službou MGV Servis je poskytování pravidelných úklidových služeb. Specializací jsou zejména interiéry a exteriéry komerčních a veřejných budov, bytových domů a průmyslových objektů. Služba je určená
pro všechny subjekty, které musí dodržovat standardní hygienické normy.

Úklid komerčních objektů na jednorázové bázi
Další významnou službou, společnosti MGV Servis, je provádění jednorázového úklidu. Tento typ je vhodný pro objekty, které z různých důvodů, nepodléhají potřebám časté údržby. Příkladem může být:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mytí oken, prosklených ploch a žaluzií včetně výškových prací
Kompletní postavební úklid
Jednorázové extrakční čištění textilních povrchů v interiérech
Mytí interiérového osvětlení a stropů
Čistění fasád a odstraňování graffiti
Mytí a údržba průmyslových podlah
Pokládka polymerických vosků

Hygienický servis
Hygienický program je nedílnou součástí našich služeb. Poskytujeme jej v rámci
pravidelných úklidů nebo jako samostatnou službu. Standardně dodáváme:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Základní vybavení sociálních zařízení
Tekutá mýdla
Toaletní papír a papírové ručníky
Sáčky na odpad
Náplně do osvěžovačů a zásobníků
Ubrousky, krémy

Služby v oblasti průmyslových rohoží
MGV Servis rovněž pečuje o maximální hygienu při vstupech do budov. Rohožový servis je službou, v rámci které pronajímáme průmyslové rohože a provádíme
jejich pravidelnou údržbu.

Ochranné pracovní pomůcky
Doplňkem našich úklidových služeb je dodávka širokého spektra standardních
i speciálních ochranných pracovních pomůcek. Běžně dodáváme:
»»
»»
»»
»»

Pracovní oděvy
Rukavice (textilní, gumové, nitrilové)
Pracovní obuv
Respirátory, masky, polomasky, bezpečnostní brýle

Úklidové služby šité na míru
Kromě standardních úklidových služeb realizujeme také speciální práce šité
na míru konkrétním požadavkům klienta. Obvykle se může jednat o atypické úklidové činnosti, které vyžadují odborné znalosti a často i specifické vybavení. Vzhledem k našim profesním zkušenostem a vynikajícím znalostem úklidové techniky
jsme připraveni řešit i tak obtížné úkoly, mezi které řadíme úklid čistých provozů
a laboratoří nebo čištění citlivých povrchů v interiérech i exteriérech.

MGV Servis - důvěryhodná společnost
Kvalita úklidových služeb je garantována normovanými pracovními procesy. V roce
2009 získala společnost MGV Servis certifikaci ISO 9001:2009. Tato mezinárodně uznávaná norma nás zavazuje ke striktnímu dodržování pravidel týkajících se
všech podnikových elementů, které mají přímý či nepřímý vliv na úroveň a profesionalitu poskytovaných služeb.
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