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Pranie dywanów Warszawa
http://www.doczysta.eu

Doczysta.eu proponuje profesjonalne usługi porządkowe. Naszą specjalnością i pasją jest pranie dywanów,
czyszczenie wykładzin podłogowych i tapicerek meblowych. Zebraliśmy wiele doświadczeń w tej branży.
Pozwala nam to zaoferować usługi najwyższej jakości, w przystępnych cenach. Sprzęt, na którym pracujemy
jest w pełni profesjonalny i sygnowany najlepszymi światowymi markami. Używamy tylko najlepszych
środków czyszczących dostępnych na rynku. Warszawa i jej bezpośrednie okolice to teren, na którym
działamy i dojeżdżamy bez dodatkowych opłat. Pamiętajmy, że w naszych dywanach i wykładzinach
znajdziemy między innymi: roztocza, włosy, sierść zwierząt domowych, bakterie i grzyby, pozostałości
pokarmu oraz zaschnięte płyny takie jak kawa, herbata i napoje. Wypierz dywan a pozbędziesz się tego typu
zanieczyszczeń i odświeżysz je na długi czas. Jakość pracy w każdym biurze uzależniona jest w dużym
stopniu od przyjaznego otoczenia. Codzienne, profesjonalne sprzątanie biur, magazynów czy lokali
usługowych pozwala pracownikom skupić się na swoich zadaniach. Skontaktuj się z nami, a my wycenimy
usługi biorąc pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby. Sprzątamy codziennie lub jednorazowo np. pierzemy
wykładziny czy myjemy okna. Dywany i wykładziny czyste jak w dniu zakupu, lśniące okna i wnętrza.
Uważamy, że na takie otoczenie zasługuje każdy z Nas, dlatego robimy wszystko, aby to urzeczywistnić.
Wejdź na stronę www.doczysta.eu i zamów nasze usługi.
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