Josef Klenc
úklidový servis
Bedřicha Smetany 1409/69
370 01 České Budějovice
IČO 11309121
DIČ CZ5411201697
tel:
mob.:
mob.:
fax:
e-mail:

+ 420 387 319 328
+ 420 608 436 203
+ 420 777 670 446
+ 420 387 319 328
info@clean2

Otevírací doba
Obchodní kancelář
(prodej a telefonické objednávky)

Po - Pá

7.30 - 15.30

Půjčovna úklidových strojů
Po - Čt 9.00 - 9.30, 15.00 - 15.30
Pá
15.00 - 15.30

Služby
 úklidové práce, čištění koberců a čalounění
 půjčovna úklidových a čistících strojů
 prodej úklidových a čistících strojů, pomůcek, chemie a podlahových krytin
 malířské práce
 podlahářské práce
 zednické práce
Úklidové práce, čištění koberců a čalounění

















pravidelné úklidy kanceláří, škol, výrobních podniků, zdravotních zařízení a obchodů
jednorázové úklidy na stavbách
kompletní úklidové práce po řemesle
generální úklid domácností (např. před svátky)
strojové čištění koberců a čalouněného nábytku
strojové čištění interiérů vozidel
strojové čištění podlah všech typů
ošetření podlah ochranným nátěrem
strojové čištění fasád
čištění žaluzií
praní záclon
mytí oken a výloh
mytí nedostupných oken a skleněných fasád
vyklizení, úklid sklepů a půd
letní a zimní údržba venkovních ploch
příprava prostor před prováděním řemesel včetně sestěhování nábytku

Půjčovna úklidových a čistících strojů
Informace
Vypůjčení stroje je nutné si zarezervovat (tel.: 387 319 328, e-mail: info@clean2.cz).
Při sepsání dohody o zapůjčení stroje předkládá zákazník dva doklady totožnosti (OP a ŘP, nebo CP).
Platba půjčovného je prováděna v hotovosti při převzetí stroje.
Typy strojů
 kobercový extraktor PUZZI 100 pres 800
 průmyslový vysavač NT 361
 průmyslový vysavač NT 700
 průmyslový vysavač VENTO 15
 podlahový automat CO 1000 E
 vysokotlaký čistící stroj bez ohřevu HD 650 220V
 vysokotlaký čistící stroj bez ohřevu VTS 10/21 380V

Malířské práce








malování bytových a nebytových prostor
nátěry fasád
nátěry oken, dveří, radiátorů a zárubní
nátěry plotů
fládrování dveří a nábytku
příprava před malování včetně přikrývání
úklidové práce po malování

Podlahářské práce







dodávka podlahových krytin
pokládka podlahových krytin
dodávka a montáž plovoucích podlah a parket
olištování
stěrkování podlah
renovace dřevěných podlah

Zednické práce










dodávka staveb a stavebních prací
rekonstrukce RD, bytů a nebytových prostor
úpravy bytových jader
drobné zednické opravy
provedení sádrokartonů
výměna oken a zárubní
zhotovení omítek
štukování
obkladačské práce

