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„Když
dám ráno do pořádku
sebe, musím udělat
pořádek na planetě.“
Tento citát z knížky
Malý princ Antoina de
Saint-Exupéryho mě,
jako zakladatelku firmy,
motivuje pokračovat
v tom co dělám. Jsem
přesvědčena, že pořádek
je začátek i pokračování
k úspěchu a štěstí. Když
je kolem pořádek a čisto,
člověk se cítí spokojeně,
je naladěn na pozitivní
a estetickou vlnu.
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PŘEDSTAVENÍ

Jsem velice potěšena, že Vám prostřednictvím tohoto katalogu
mohu představit naše služby. Společnost KSENA, s.r.o. jsem
založila v roce 2000 se záměrem dodávat čistotu ve velkém.
A dnes mohu říct, že se nám to daří! Chceme proto být i Vaším
stálým partnerem ve snaze o dosažení čistoty.
Poskytováním úklidových služeb se naše společnost věnuje už
od svého založení. Po roce se rozdělila na dvě části: úklidovou
a stavební. V obou oblastech si vybudovala dobré jméno.
Prostřednictvím tohoto katalogu Vám chceme představit
naše úklidové služby. Přeji Vám správný výběr, hodně čistoty
a příjemných pocitů. 					
				Oksana Bočkova			
				ředitelka divize úklidu

FILOZOFIE FIRMY KSENA

Čistota Vám přinese duševní klid
V roce 2000 se můj život ubíral směrem, se kterým jsem nebyla úplně spokojena, a přemýšlela jsem,
jak provést osobní změnu. S mým tehdejším přítelem a nynějším manželem jsme se shodli na tom,
že bychom chtěli začít podnikat. Založili jsme úklidovou firmu a o půl roku později jsme firmu
rozšířili ještě o nabídku stavebních prací.
Když jsem zpočátku osobně poskytovala úklidové služby, vždy jsem po dobře provedeném úklidu
měla pocit spokojenosti a radosti. Tak to funguje v celém vesmíru: cokoliv uděláme dobře a s čistým
záměrem, budeme se dobře cítit i my. Časem jsem si uvědomila, jak je úklid důležitý a potřebný,
stejně jako i „úklid“ našeho duševního prostoru. Oba tyto prostory jsou propojené. Posláním
Perfektního úklidu u Kseny proto není jen dodat úklid, ale také měnit názor společnosti na celý
obor profesionálního úklidu. Postupujeme tak, že naše pracovníky učíme správně a profesionálně
uklízet a zákazníky „naučíme“ chtít žít v čistotě. Díky znalostem a správnému postoji k uklízení,
a v neposlední řadě také využíváním našich služeb, můžeme společně dosáhnout skutečné čistoty ve
Vašich prostorech. Čisté prostory pak následně způsobí i stav čistoty v mysli.
Letos jsme se připojili k výzvě společnosti Helas - Budujeme hrdé Česko, protože víme, že
svým postojem ovlivňujeme širší systém kolem nás. Proto podnikáme tak, aby to
bylo přínosné nejen pro nás, ale i pro všechny, kterých se naše práce týká.
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PRAVIDELNÝ
ÚKLID FIREM
Čisté firemní prostory
vyvolávají důvěru a důvěra je
první krok k Vašemu úspěchu

PRAVIDELNÝ ÚKLID FIREM

S námi budete mít pěkně a důkladně uklizeno!

Pravidelný úklid firem je služba, díky které na Vašem pracovišti bude čisto. Odstraníme nepořádek,
odpad, prach, otisky, skvrny a šmouhy z nábytku a podlah, očistíme a vydezinfikujeme sociální
zařízení.

Proč provádět pravidelný
úklid firem

Jak Vám zajistíme čisté a pěkné
prostory

• Čisté a příjemné pracovní prostředí
pozitivně ovlivňuje chování, pocity
a produktivitu zaměstnanců.

• Vysypeme odpadkové koše, doplníme sáčky.
• Utřeme prach z nábytku, parapetů
i veškerého zařízení, odstraníme ohmaty
ze všech dveří.
• Vysajeme koberce a vytřeme podlahy.
• Umyjeme a uklidíme nádobí, kuchyňskou
linku včetně dřezu a elektrospotřebičů.
• Vyčistíme a vydezinfikujeme umyvadla
a toaletní mísy.
• Omyjeme dlaždičky, omyvatelné stěny,
zrcadla a zásobníky.
• Zajistíme Vám zásobování hygienických
potřeb a doplníme všechny zásobníky.

• Hygienicky čísté prostory jsou důležité pro
zdraví.
• Čisté prostory vyvolávají příjemný
pocit a reprezentují Vás před zákazníky
a obchodními partnery.

Úklid kanceláře
přizpůsobíme
Vašim
potřebám!
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Kolik úklid stojí
•
•
•
•
•
•

Cena úklidu kanceláří a firemních prostor je sjednána vždy individuálně.
Cena je 270 Kč / hod.
Cena úklidu malého rozsahu (do 3 hodin) je 900 Kč / úklid.
Minimální cena zakázky je 900 Kč za 1 úklid s min. četností 1× týdně.
Dopravu po Praze při pravidelném úklidu neúčtujeme.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Cena je závislá na rozsahu úklidu, uklízené ploše, frekvenci prací a dalších faktorech, které
jsou dány potřebami zákazníka.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si pravidelný úklid firmy hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/kancelare/
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REFERENCE
„Se společností KSENA jsme nadmíru spokojeni. Úklid probíhá v souladu s provozem kanceláří.
Vždy je pečlivě uklizeno a pracovníci se chovají profesionálně. Kromě týdenního úklidu využíváme
i půlroční umývání oken, koberců a čalounění. Děkujeme za spolupráci.”
Jan z Computer Systems Consulting s.r.o.
“Dobrý den, s Vaší firmou jsme velmi spokojeni, takhle skvěle uklizeno jsme nikdy nemívali.
Děkujeme!”
Pavla z Bretton s.r.o.
“Firma Ksena nám uklízí již 3. rokem a jsme velmi spokojeni. Úklid je prováděn vždy pečlivě a dle
smluvní dohody. Za celou dobu úklidu jsme nemuseli řešit žádné nedostatky v úklidu. Proto firmu
mohu s klidným svědomím doporučit.”
Milan z HEROS servis s.r.o.
“Líbí se nám, že operativně reagujete na naše náměty a návrhy, že vycházíte vstříc a jste proaktivní
firma, které záleží na svých klientech. Děkuji.”
Anna KANTAR Millward Brown Czech Republic

8

ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
KOBERCŮ
Koberce jako nové, svěží,
načechrané a s živými
barvami

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Čištění koberců je služba, která se provádí za pomocí chemických prostředků, speciálních vysavačů
a kartáčových strojů, které rozpouští a vysávají zašlapanou špínu. Určitě budete souhlasit, že čisté
koberce vytvářejí příjemný pocit. Bez skvrn koberce vypadaji mnohem lepe.

Proč pravidelně čistit
koberce

Jak mít vždy čistý koberec,
jako nový

•
•
•
•

• S námi to bude snadné!

pro krásný vzhled místnosti,
pro čistý vzduch,
pro zářivost barev a estetické prostředí,
pro prodloužení životnosti koberce,

Koberce jsou textílie. A jako například
košile nebo sukně, potřebují také
pravidelnou údržbu, aby vydržely co
nejdéle a zachovaly si svůj vzhled.
Když vylijeme kávu na košili nebo sukni,
také se hned snažíme je vyčistit. Po koberci
šlapeme celý den a často i v botách. Tak
si představte, kolik špíny a prachu se
v takovém koberci nachází.
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• Pravidelně minimálně 2 × ročně si
objednejte hloubkové čištění koberců.
• Po vyčištění zajistěte správné a důkladné
vysávaní koberce.
• Vzniklé skvrny odstraňte ihned, nebo
zavolejte nás.
• Koberce vyčistíme extraktorem, strojem
na hloubkové čištění koberců nebo v případě
potřeby i kotoučovým rotačním strojem.

Kolik čištění koberců stojí
•
•
•
•
•
•

Cena 32 Kč/m2
Individuální ceny pro plochy větší než 200 m2
Kusové koberce 300 Kč/ks.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
Silně znečištěné koberce ve velmi zatížených prostorech, po rekonstrukci apod. – účtujeme
příplatek 25 %.
• Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si čištění koberců hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/koberce/
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REFERENCE
“Naše firma již několik let k plné spokojenosti využívá služeb firmy Ksena k úklidu a čištění
koberců.”
Eva, POJIŠTOVACI MAKLÉŘSTVI INPOL a.s.
“Společnost KSENA s.r.o. využíváme dlouhodobě na pravidelný úklid kanceláří. Kromě běžného
denního úklidu jsme letos poprvé využili i služeb čištění koberců mokrou cestou, mytí skleněných
přepážek a mytí oken. Úklid byl domluven během víkendu, tedy žádné omezení pro naše pracovníky
a jejich pracovní povinnosti. Byli jsme velmi příjemně překvapeni, jak úklid kanceláři prospěl a před
jarní sezónou vše krásně prokouklo. Pokud se stane, že řešíme nějaké nedostatky v úklidu, tak je
vždy vše neprodleně napraveno a setkávám se s ochotou všech zaměstnanců. Děkuji.”
Šárka, CASALE PROJECT a.s.
“Firma Ksena provádí v naší společnosti čištění koberců cca 2x ročně již velmi dlouhou dobu.Tato
práce je vždy odvedena ve velmi dobré kvalitě a lze ji jen doporučit.”
Marie, Profi Press s.r.o.
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MYTÍ OKEN
Lesklá a průhledná okna
beze šmouh

MYTÍ OKEN A VÝLOH
Mytí oken je jedna z našich hlavních služeb. Provádíme ji pomocí profesionálních pomůcek
a čistících prostředků, které dokonale vyčistí jak rámy, tak i skla a parapety.

Proč pravidelně mýt okna

Jak mít stále zářivě čistá okna

• Pro lepší průnik světla,

• S námi to bude snadné - BEZ STRESU
A NÁMAHY!

• pro odstranění usazenin a špíny ze skla,
• pro zajištění delší životnosti skel
a konstrukce okna,
• pro krásný vzhled.
Pro většinu z nás, znamená mytí oken
stres. I přes velikou námahu a strávený čas
jsou často výsledkem okna “samá šmouha”.
Z tohoto důvodu jsme zde my a jedna
z našich nejoblíbenějších služeb - Mytí
oken. Uděláme vše rychle, kvalitně a bez
znečištění okolí.
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• 2-3x ročně si u nás objednejte mytí oken
nebo výloh.
• Pečujeme důkladně o rámy oken. Při mytí
oken vyčistíme každý záhyb a škvíru rámu
okna.
• Důkladně vyčistíme žaluzie a rolety.

Nestresujte se!
Nechte mytí
oken na nás!

Kolik mytí oken stojí
• Cena je 32 Kč/m2/jedna strana okna včetně rámu - cenu zkalkulujeme ihned po dodání, na žádost
•
•
•
•
•
•
•

i předem před započetím mytí.

Individuální ceny pro plochy větší než 200 m2.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Mytí oken na nepřístupných místech nebo po stavbě - příplatek 25 %.
Okna, která se nemyla více než rok a jsou hodně znečištěná – příplatek 25 %.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a štaflí je 900 Kč.
Prostředky do tašky 350 Kč bez dopravy. (bez štaflí apod.-pracovník přijede MHD.).
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si mytí oken hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/okna/
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REFERENCE
“Se společností Ksena jsme maximálně spokojeni. Dělají pro nás pravidelný úklid a když
potřebujeme umýt okna či vyčistit koberce, tak se samozřejmě na ně také obracíme. Jsou schopni
velice rychle reagovat na naši poptávku a toho si velmi vážíme. Můžeme se na ně opravdu 100%
spolehnout a vždy se nám snaží vyjít vstříc. Neměnili bychom!”
Marcela Říhová, jazyková škola LITE
“Se společnosti Ksena spolupracujeme od roku 2007. Začali jsme čištěním koberců a sedačky. Ted
pravidelně objednáváme myti oken v našim areálu. Se službami firmy Ksena jsme velmi spokojeni.”
J. Fory. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i
“S úklidem jsme velice spokojeni – jeho kvalita si celou dobu drží svou úroveň bez potřeby
připomínek. I nárazové akce jako mytí oken dopadly nad očekávání – takže velká pochvala a dík.”
Magdalena z Vink Plasty s.r.o.
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PRAVIDELNÝ
ČIŠTĚNÍ
ÚKLID
KOBERCŮ
SPOLEČNÝCH
PROSTOR
Pro spokojené bydlení

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR
Pravidelný úklid společných prostor domů poskytujeme bytovým družstvům, společenstvím
vlastníků a majitelům nemovitosti za účelem zajištění čistoty i pro všechny obyvatele domu.

Proč provádět úklid
společných prostor

Jak zajistíme čisté a pěkné
společné prostory

• Pro spokojenost obyvatel domu,

• Minimálně 1 x týdně se postáráme o čistotu
va Vašem domě,
• vyčistíme podlahy na patrech a schodištích,
• odstraníme otisky a nečistoty a ošetříme
vchodové a balkónové dveře,
• omyjeme a vyčistíme zábradlí, hydranty,
poštovní schránky, světla a vypínače,
• ometeme pavučiny, umyjeme výtah
a vyčistíme drážky u dveří výtahu,
• vyčistíme rohožky u vstupních dveří
podlahy pod nimi,
• jako další služby můžeme nabídnout
například úklid dvorku a přilehlých
trávníků. Dle Vašeho přání také uklidíme
garáže, sklepy nebo dvůr, vyměníme
žárovky, nahlásíme závady apod.

• pro udržení hodnoty nemovitosti,
• pro dobrý pocit.
• Se skutečnou čistotou se lépe žije a obyvatelé
domu neztrácejí svůj čas úklidem.

Nechte úklid
společných
prostor na nás!
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Kolik úklid společných prostor stojí
•
•
•
•

Cena je 100-200 Kč za patro.
Zpracujeme Vám přesnou cenovou nabídku dle Vašeho zadání.
Minimální cena zakázky je 850 Kč.
Cena úklidu u každého domu je individuální. Liší se podle počtu pater, délky chodeb
a architektury společných prostor.
• Dopravu po Praze při pravidelném úklidu neúčtujeme.
• Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si úklid společných prostor hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/spolecne/
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REFERENCE
“Firma Ksena v našem domě provádí úklidové práce již několik let. Za příznivou cenu poskytuje
služby, se kterými jsme byly vždy spokojeni. Pokud se náhodou vyskytl problém firma KSENA
záležitost vždy vyřídila k naší spokojenosti. S firmou KSENA počítáme pro úklid i do budoucna
a chystáme se využít ji i její další služby které poskytuje.”
Jaroslav, Bytové družstvo „Domov“
“Se společností KSENA s.r.o. spolupracujeme již téměř 15 let. Zajišťuje nám úklid dvou domů
na Malé Straně. Jedná se o běžný úklid, ale i generální úklid společných prostor.Se službami této
společnosti jsem velmi spokojen, za což ji patří velké poděkování a rozhodně ji mohu každému
doporučit.”
Ondřej, majitel nemovitosti
“Děkuji Vám za spolupráci a za pečlivě provedený úklid. Paní co k nám chodí je pečlivá a je to vidět.
V domě je čisto.”
Věra, Společenstvi Vlastniků Přistavní
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GENERÁLNÍ
ČIŠTĚNÍ
ÚKLID
KOBERCŮ
SPOLEČNÝCH
PROSTOR
Čistý dům není sen!

GENERÁLNÍ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR
Generální úklid společných prostor se provádí minimálně 1 x ročně nebo po rekonstrukci. Během
generálního úklidu je provedena důkladná očista všech povrchů. Uklízíme seshora dolů a od stropu
po podlahu.

Proč provádět generální
úklid společných prostor

Jak zajistíme čisté a pěkné
společné prostory

• Čistota je důležitá pro spokojenost obyvatel
domu.

• Objednejte si u nás generální úklid
společných prostor minimálně 1 x ročně.
Zároveň je nutné mít kvalitní pravidelný
úklid.
• Ometeme pavučiny, vyčistíme zábradlí,
hydranty, poštovní schránky a světla,
• umyjeme okna, prosklené a vchodové dveře,
• vyčištíme a umyjeme emailové stěny na
chodbách a vyčistíme sokl,
• strojově vyčistíme a následně ručně
dočistíme podlahy a schodiště,
• uklidíme sklepní a jiné prostory (sušárna,
kočárkárna),
• vyčistíme rohožky a podlahy pod nimi,
• vyčistíme dvorek, garáže, omyjeme
popelnice,
• a jiné prace dle Vašich požadavků.

• Společné prostory jsou branou k Vašemu
bytu.
• Každý obyvatel určitě uvítá chodit čistými
prostory až k sobě domů.
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Kolik generální úklid společných prostor stojí
• Cena úklidu u každého domu je individuální. Liší se podle počtu pater, délky chodeb,
architektury společných prostor a počtu požadovaných služeb.
• Cena se pohybuje od 450 Kč do 650 Kč za patro.
• Zpracujeme Vám přesnou cenovou nabídku dle Vašeho zadání.
• Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
• Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
• Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si generální úklid společných prostor hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/GUspolecne/
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REFERENCE
“Firmu KSENA využívá naše SVJ od roku 2011. Pravidelně je prováděn úklid společných prostor
domu. Po telefonické dohodě pak probíhá i generální úklid. Úklidové práce probíhají bez problémů
vždy ve výborné kvalitě.”
František, předseda SVJ
“S Vaším generálním a pravidelným úklidem domu, i úklidem jednotlivých bytů jsem spokojená. Vždy
je úklid perfektní. Děkuji vám.”
Jitka Gürtlerová
“S kvalitou úklidu společných prostor našeho domu, jsem vždy velmi spokojen. Také okna jsou vždy
umytá velmi dobře. Při generálním úklidu se na nic nezapomene a po skončení práce, je vše dokonale
čisté. O běžný i generální úklid domu se nemusím starat, vše probíhá pravidelně, tak jak bylo
domluveno.”
Jiří, předseda výboru
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ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ
POSTAVEBNÍ
ÚKLID

Úklid do posledního detailu

POSTAVEBNÍ ÚKLID
Postavební úklid je služba, kterou u nás objednávají jak stavební firmy, tak i majitelé nemovitostí.
Úklid se může provádět během rekonstrukce jako hrubý úklid hlavně na velkých stavbách. Obvykle
se provádí ihned po ukončení stavby.

Proč si objednat postavební
úklid

Jak zajistíme čisté prostory po
stavbě nebo rekonstrukci

• Jen důkladně čisté prostory můžete
důkladně zkontrolovat před předáním
prostor zákazníkovi.

• Všechny nečistoty pomocí speciálních
přípravků odstraníme.
• Úklid provádíme s nejvyšší opatrností.
Používáme pouze ověřené postupy
a chemikálie.
• Umyjeme okna, včetně rámů a parapetů.
• Odstraníme stavební prach z podlah
a interiérového zařízení (vzduchotechnika,
radiátory, rozvodové potrubí, měřící
přístroje, sociální zařízení).
• Odstraníme nálepky, cement, lepidlo.
• Strojově vyčistíme a ručně domyjeme
podlahy.
• Vysajeme koberce.
• Vyčistíme a naleštíme interiérové prvky
(obklady, dveře, kliky, vypínače, zásuvky).
• Ostatní práce provedeme podle potřeby.

• Dokonale čisté a zrekonstruované prostory
vyvolávají při kolaudaci u úředníků, majitelů
či investorů přijemný dojem.
• Úklid po malování, po stavbě nebo
řemeslnících je velmi náročný. Díky našim
úklidovým specialistům a kvalitním čistícím
prostředkům bude Váš nový prostor vypadat
opět perfektně!
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Kolik postavební úklid prostor stojí
•
•
•
•
•

Cena je 55-150 Kč / m2.
Zpracujeme Vám přesnou cenovou nabídku dle Vašeho zadaní.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Cena postavebního úklidu je zavislá na různých faktorech: velikost prostoru, druhy povrchů,
stupeň znečištění, druh úkonu (například strojové mytí, nebo výškové práce či práce z lešení
apod).
• V poptávce prosím popište, zda jde o rekonstrukci či novostavbu, její rozsah apod.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si postavební úklid hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/postavebni/
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REFERENCE
“Velké poděkování za výbornou práci Vašich kolegyň na úklidu po výměně oken. Jsou velmi spolehlivé,
rychlé a velmi ochotné. Budeme se těšit na další spolupráci. ”
Jiří z JIS s.r.o.
“Se společností Ksena jsme nadmíru spokojeni a můžeme jen doporučit. Akce, které pro nás dělají jsou
vždy perfektní a my je dokážeme bez problémů předat. Vždy je to pro nás plus. Zakázky se nám, díky
Vašim skvělým pracovnicím, předávají s radostí.”
David Horr, DH Interierr s.r.o.
“S firmou KSENA spolupracujeme s přestávkami už asi 15 let. Kromě spolehlivosti a dobře provedené
práce si nejvíce ceníme toho, že dokáží velice pružně reagovat na neočekávané problémy vzniklé
v průběhu realizace zakázky.”
Milan Setnička, Setstav s.r.o.
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GENERÁLNÍ
ČIŠTĚNÍ
ÚKLID
KOBERCŮ
DOMÁCNOSTI
Vaše prostory po našem
úklidu zůstanou ČISTÉ
A VYLEŠTĚNÉ

GENERÁLNÍ ÚKLID DOMÁCNOSTI
Je to služba, při které vyčistíme Vaši domácnost od podlahy až po strop. Tato služba nenahrazuje
pravidelný úklid, ale je jeho doplňkem.

Proč provádět generální
úklid domácnosti

Jak mít vždy čistou a pěknou
domácnost

• Vaše prostory vyčistíme “do posledního
centimetru.”

• Objednejte si od nás generální úklid aspoň
2x ročně.
• Umyjeme okna, včetně rámů a parapetů
• hloubkově vyčistíme koberce,
• umyjeme a naleštíme nábytek, lampy
i ostatní předměty a interiérové prvky,
• umyjeme a naleštíme kuchyňskou linku,
elektrospotřebiče (ledničky, myčky,
mikrovlnné trouby, konvice, apod.),
• umyjeme a vydezinfikujeme koupelny,
umyvadla, WC mísy, sprchový kout,
• odstraníme vodní kámen, celoplošně
omyjeme obklady a naleštíme zrcadla,
• očistíme a vytřeme podlahy.

• Výsledkem jsou provoněné a prozářené
prostory. Čistota je vidět a cítit!
• Vyčistíme i místa, která se nečistí delší
dobu - například osvětlení, topení apod.
Vaše prostory potřebují jednou za
čas kompletní očistu. Vyčistíme Vám
naprosto vše - okna a žaluzie, podlahy,
koberce a čalounění, nepřístupná místa,
osvětlení, topení, vršky a vnitřky skříní atd.
Nezapomeneme na jediný kout.

30

Kolik generální úklid domácnosti stojí
•
•
•
•
•
•

Cena je 65 - 90 Kč / m2.
Individuální ceny pro plochy větší než 200 m2.
V případě velkého znečištění účtujeme příplatek 25 %.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si generální úklid domácnosti hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/generalni/
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REFERENCE
“Byl jsem nadmíru spokojen, přijely před 7.00, pracovaly bez přestávky, velmi intenzivně. Byly strašně
šikovné! Všechny čtyři. Uklidily opravdu všechny kouty, všechno odsunuly, nevynechaly ani jedno
místečko. Mnohokrát všem děkuji. Zanechaly můj domov opravdu čistý”
Ivan, notář
“Moc děkujeme za úklid, Vaše pracovnice si dala na úklidu moc záležet a byt je k nepoznání”
Aneta, Praha
“Chtěl bych poděkovat za generální úklid v našem bytě. Byl velmi profesionální. Určitě se ještě ozvu.”
Martin, Praha
“Posílám poděkování za krásný úklid. Mimo jiné, jako vždy vzorný!”
Petra, Praha
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ČIŠTĚNÍ
GENERÁLNÍ
KOBERCŮ
ÚKLID FIREM

GENERÁLNÍ ÚKLID FIREM
Je to služba pro velké, střední a malé firmy. Nenahrazuje běžný úklid, ale je jeho doplňkem.

Proč provádět generální
úklid firem

Jak zajistíme čisté a pěkné
firemní prostory

• Vaše prostory Vás prezentují před Vašimi
zákazníky, partnery i zaměstnanci.

• Umyjeme okna.
• Odstraníme prach, nečistoty, pavučiny
i z těžko dostupných míst: osvětlení, topení.
• Vyčistíme koberce, židle a čalounění.
• Celoplošně omyjeme veškerý nábytek
a voděodolné předměty jako jsou vypínače,
omyvatelné stěny, prosklené povrchy apod.
• Celoplošně otřeme elektrozařízení: PC,
kopírky, tiskárny, telefony, lampy.
• Umyjeme a vydezinfikujeme kuchyňky
zvenku i uvnitř vč. spotřebičů.
• Celoplošně omyjeme a vydezinfikujeme
toalety a sprchy.
• Strojově vyčistíme podlahy.
• Objednejte si generální úklid firemních
prostor minimálně 2 x ročně.

• Provádí se hlavně z důvodů hygienických,
a také z důvodů provozních a estetických.
• Čisté a uklizené firemní prostory jsou
vizitkou každé firmy.
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Kolik generální úklid firemních prostor stojí
•
•
•
•
•

Cena je 75-100 Kč / m2.
Individuální ceny pro plochy větší než 250 m2.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Cena je závislá na rozsahu úklidu, uklízené ploše, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou
dány konkrétními potřebami zákazníka.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si generální úklid firmy hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/GUkancelar/
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REFERENCE
“Přijel jsem do jedné firmy a majitel firmy mi říkal, že uklízí sklad a vedl mě dovnitř. A tam jsem
viděl, jak jedna z pracovnic ometá stěny od prachu. Byla to výška, ze které se mi dělalo špatně. Ta
paní má můj velký obdiv, že proto, aby ty zdi byly čisté, je ochotná udělat všechno. No a pak jsme
měli s majitelem firmy nějaké jednání a za pár hodin mi povídá, že je hotovo a že si má jít převzít
uklizený sklad. Čekal, že to bude trvat mnohem déle. Šel jsem s ním a musím říct, že ještě nikdy
jsem nebyl v průmyslovém skladu, kde by to tak vonělo. Rozdíl v čistotě před a potom byl fakt
viditelný, ale i cítitelný! A holky byly strašně fajn a milé. Samý úsměv! Prostě jsem valil oči, jak může
takový úklid probíhat a s jakou emocí! Myslím, že můžete být na svůj tým hrdi! ”
Pavel Mudra Popisyprace.cz
“Děkujeme za perfektní generální úklid, dnes jsem všichni přišli do úplně nové firmy. Celá akce se
podařila. Ještě jednou moc děkuji a budeme Vaši firmu všude doporučovat.”
Jiří, Praha
“Byl jsem moc spokojen s Vašimi pracovníky. Bylo to opravdu super, přímo jako v komixu, že věci
najednou začaly se blýskat. Mám velikou radost. Takto si představuji, že je uklizeno.Super. Velká
chvála.”
Petr Švácha, Pekárna Bakeland
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ČIŠTĚNÍ
ČALOUNĚNÍ

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ
Čištění čalounění je naše doplňková služba. Zařídíme, aby Vaše postele, sedačky, křesla, gauče
a židle byly čisté. Čistíme jak textilní tak i kožené výrobky, jako klasické kožené a koženkové
sedačky, židle a taburety.

Proč čistit čalounění

Jak zajistíme čisté a pěkné
čalounění

• Čalounění využíváme jak při práci tak i při
odpočinku k sezení, ležení, spaní. Povrchy
z textilie a kůže jsou náchylné k znečištění,
ale nemůžeme je prát jako oblečení. Čistit
ho ale musíme kvůli flekům, prachu a
roztočům.

• Při čištění čalounění odstraníme:

• Při čištění odstraňujeme z čalounění tvrdé
či mastné částice, zbytky jídla, nápojů
a zároveň dezinfikujeme.
• U koženého nábytku je důležitá pravidelná
hloubková očista a hlavně impregnace po
čištění. Impregnace zabrání průniku nečistot
do povrchu kůže a ošetří kožený výrobek,
aby byl co nejdéle ve výborném stavu.
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• prach, špínu a skvrny,
• drobné mechanické nečistoty,
• roztoče,
• chlupy od domácích mazlíčků,
• nepříjemné pachy.
• Pravidelně (2 x ročně) si objednejte
důkladné čištění mokrou cestou nebo šetrné
ruční čištění kožených sedaček pomocí
speciálních saponátů a impregnací.

Kolik čištění čalounění stojí
•
•
•
•
•
•

Cena čištění židlí a kancelářských křesel je 70 - 150 Kč / kus dle velikosti.
Cena čištění sedačky je 150 Kč / místo.
Cena čištění postele je 300 Kč / lůžko.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Cena čištění čalounění je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na míře znečištění a
dalších faktorech, které jsou dány konkrétními potřebami zákazníka.
• Pro koženké výrobky ze speciálních druhů kůží a ušní Vám doporučíme odborného dodavatele.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si čištění čalounění hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/calouneni/
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REFERENCE
“S firmou Ksena s.r.o. spolupracujeme v rámci úklidu a nejen to již dlouhá léta a vždy jsme byli
spokojeni jak s přístupem zaměstnanců, tak i službami v rámci úklidu. V rámci naší kavárny
využíváme službu čištění čalounění křesel a koberce. Křesla i koberec jsou po vyčištění vždy jak nové
a je znát rozdíl. Vřele můžeme doporučit služby firmy Ksena s.r.o.”
Martin Blažek, jednatel LM Cafe, s. r. o., držitel licence CrossCafe original
“Chtěla bych moc poděkovat za perfektní vyčištění sedačky. Pracovnice mě před čištěním upozornila
na možnost lehkého zvrásnění potahu, vzhledem ke stylu čalounění. I přesto jsem se rozhodla
risknout, neboť máme 2 malé děti a sedačka byla samý flek. Paní důkladně vyčistila každičký
kousek a naše sedačka vypadá zase jako nová. Nenašla jsem jediný flíček, který by po vyčištění na
sedačce zůstal. Ani potah se nakonec vůbec nezdeformoval. Děkuji a určitě využijeme Vaše služby
znovu.”
Ing. Radka Alblová
“U firmy Ksena využíváme služby již několik let. Není důvod měnit. Domluvená služba, např. mytí
oken, čištění koberců a čalounění byla vždy perfektní. Samozřejmostí je velice ochotný a pečlivý
personál a v neposlední řadě dodržení dohodnutého termínu.”
Andrea Vrbová, sekretariát SVL ČLS JEP
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PRAVIDELNÝ
ÚKLID
DOMÁCNOSTI
ČISTÁ A UKLIZENÁ
DOMÁCNOST

PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTI
Pravidelný úklid domácnosti je služba pro naše zákazníky, kdy 1 x týdně uklidíme důkladně jejich
domácnost, aby oni mohli svůj čas využít jinak než úklidem.

Proč provádět pravidelný
úklid domácnosti

Jak mít vždy čistou domácnost

• Jen pravidelný úklid Vám zajistí čistou
a útulnou domácnost a klid v duši.

• Ukládejte věci na svá místa,
• odstraňujte menší nečistoty.
• Objednejte si 1 x týdně provedení běžného
úklidu domácnosti, při kterém:
• uložíme věcí na svá místa, vyneseme odpad,
• odstraníme prach, otisky a jiné nečistoty ze
všech dostupných povrchů,
• důkladně vysajeme a umyjeme podlahy
včetně vstupních prostor (chodba, rohožka,
práh),
• pečlivě očistíme všechny povrchy na WC,
v koupelně a v kuchyni,
• omyjeme dveře, odstraníme prach
a nečistoty z hůře přístupných míst.

• Pořádek a čistota přináší příjemný pocit.
• Proto je potřeba udržovat svůj prostor
neustále čistý a uklizený.
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Kolik pravidelný úklid domácnosti stojí
•
•
•
•
•

Cena je 270 Kč / hod.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč.
Cena úklidu malého rozsahu (do 3 hodin) je 900 Kč / úklid.
Dopravu po Praze při pravidelném úklidu neúčtujeme.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si pravidelný úklid domácnosti hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/domacnost/

43

REFERENCE
“Po několika měsíčním neúspěšném hledání paní na úklid do rodinnového domu s 2mi dětmi
a papoušky jsme se rozhodli oslovit společnost KSENA (na základě zkušenosti z generálního úklidu).
Naše paní na úklid je přesná jak hodinky. Vše je uklizeno, jak má být, a v očekáváné kvalitě.
Společnost Ksena funguje na vysoké profesionální úrovni - kontrola spokojenosti, předcházení
možným kolizím v termínech (např. Vánoce) a vždy když Maruška odjíždí, tak je zajištěn naprosto
adekvání náhrada. Naprostá spokojenost a doporučuji všem, kdo chtějí mít klid a místo úklidu
trávit více času svými koníčky nebo rodinou.”
Lucie Blažková
“S firmou KSENA máme uzavřenou smlouvu již rok. Se spoluprací jsme velmi spokojeni. Firma
zajistila milou, šikovnou a spolehlivou paní, která nám pomáhá s úklidem domácnosti. Oceňujeme
solidnost firmy KSENA, toho, že zaměstnání je legální. Paní Oksanu (zakladatelku) známe dlouho,
vždycky byla vstřícná a obětavá. Pomohla nám rychle a kvalitně i s drobnými opravami, které jsme
potřebovali. Můžeme služby firmy KSENA doporučit.”
Dr. Josef Fullenbach
Firma Ksena v našem domě uklízí jednou ta týden, a to již skoro čtyři roky a mohu říci, že jsem
s kvalitou jejich služeb spokojena. Paní, která k nám chodí uklízet, je velice spolehlivá, k úklidu
přistupuje zodpovědně a pečlivě. Velice si také cením toho, že úklid je po celé ty roky prováděn stále
stejnou osobou, takže nemusím znovu a znovu vysvětlovat totéž.
Ivana Vagnerová
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STROJOVÉ
ČIŠTĚNÍ
PODLAH

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH
Je služba při které důkladně vyčistíme podlahy pomocí strojů, speciální chemie, ale i ručně
dočistíme. Obvykle se používá na více znečištěné podlahy po stavbě či rekonstrukci nebo při
generálním úklidu či v domácnostech hlavně na spáry, porézní dlažbu nebo zašlapanou špínu.

Proč využít strojové čištění
podlah

Jak mít vždy čisté a pěkné
podlahy

• Podlaha je značná část interiéru,

• Objednejte si 1 x za půl roku hloubkové
čištění podlah.

• pokud je podlaha znečištěna - celá budova
působí nevzhledně,
• skvrny rozlaďují a přitahují nepříjemnou
pozornost,
• zajištění hygieny ve Vašem prostředí.
Jen díky strojovému čištění podlah vyčistíte
rychle a důkladně velké podlahové plochy.
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• S použitím speciálních strojů, techniky,
pomůcek a chemie důkladně a profesionálně
vyčištíme Vaše podlahy!

Kolik strojové čištění podlah stojí
•
•
•
•
•
•
•

Cena za jednorázové strojové mytí je 32,- Kč / m2.
Pro plochy nad 500 m2 je cena individuální.
V případě velkého znečištění účtujeme příplatek 25 %.
Pravidelné strojové čištění podlah - vždy individuální kalkulace.
Minimální cena zakázky je 1400 Kč + doprava.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900Kč.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Cena je závislá na rozsahu uklízené plochy, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány
konkrétními potřebami zákazníka.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si strojové čištění podlah domácnosti hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/podlahy/
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REFERENCE
“S firmou Ksena jsme velice spokojeni. Již 9 let nám pravidelně uklízí garáže pro 50 aut. Úklid je
vždy v pořádku a domluva velice profesionální.”
Místopředseda SVJ Velkoosecká.
“Firma Ksena nám moc pomohla s postavebním čištěním podlah garáží v rezidenci v Šáreckém
údoli. Nenechaly na podlaze ani jeden fliček. Podlaha po jejich čištění vypadala vzorně.”
Lukaš, Casta.
“Objednal jsem postavební čištění podlah v hale, kterou jsme postavily. Jsem velice spokojen
s dodanou službou firmy Ksena. Podlaha je dobře umytá a mohl jsem ji bez problemů předat.”
Milan, Stavebni s.r.o.
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VOSKOVÁNÍ
PODLAH

VOSKOVÁNÍ NEBO IMPREGNOVÁNÍ PODLAH
Je to služba, která se provádí u podlah s vysokým zatížením. Používá se pro linoleum, mramor,
dřevo, kámen a další druhy podlah pro jejich ochranu od opotřebení nebo velkého znečištění.

Proč provádět voskování
nebo impregnování

Jak zajistíme podlahu v dobrém
stavu

• Podlahové materiály bývají porézní
a nasakují do sebe nečistoty. Bez voskování
nebo impregnace jde špína špatně umýt
a podlaha může být nenávratně poškozena.

• Zjistíme materiál ze kterého je vyrobena
podlaha,

• Pokud jsou materiály ošetřené voskem/
polymerem nebo impregnací – poškozuje
se pouze horní vrstva impregnace a póry
materiálu zůstanou zakryté.
• Podlahy se lépe myjí a hezky vypadají.
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• doporučíme Vám jaký vosk, impregnace
nebo polymer je pro tuto podlahu vhodný,
• před samotným voskováním či impregnací
důkladně vyčistíme podlahu,
• naneseme impregnační vrstvy nebo vosk na
povrch podlahy.

Kolik voskování a impregnování podlah stojí
•
•
•
•

Odstranění starého vosku nebo impregnace 35-50 Kč/m2.
Nanesení nového vosku nebo impregnace 35-50 Kč/m2.
Doprava po Praze včetně prostředků, pomůcek a strojů je 900 Kč.
Doprava mimo Prahu se účtuje v hodinové sazbě 170 Kč/hod/pracovník + cena případné
jízdenky hromadné dopravy.
• Cena je vždy individuální, jelikož vosky, polymery nebo impregnace se cenově liší pro každý typ
materiálu.
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si voskování nebo impregnaci podlah hned teď!

uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/voskovani/
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REFERENCE
“V roce 2016 probíhala v naší škole velká rekonstrukce. Došlo k drobnému poškození podlah ve
třídách. Využili jsme firmu Ksena, která nám lina navoskovala. Podlahy se krásně lesknou, lépe se
udržují a i poškození je méně patrné. Voskování každý rok opakujeme a jsme velmi spokojeni.”
Jitka Kuchařová, MŠ Obláček
“Firma Ksena v naší Mateřské škole Na Balkáně, Praha 3, provádí úklidové práce již spoustu let a to
vždy před zahájením nového školního roku. Poskytuje nám kvalitní služby, které potřebujeme a to
v požadované kvalitě a v domluveném časovém limitu.Mimo jiné úklidové práce umí firma Ksena
navoskovat třídy, herny a další naše prostory tak, že po celý školní rok se tyto prostory dobře udržují,
uklízejí a hlavně krásně vypadají.Komunikace s pracovníky je na dobré úrovni, případné chybičky
se napraví na místě. Jsme velmi spokojeni a před zahájením tohoto školního roku se opět těšíme na
krásnou školku, uklizenou od firmy Ksena.”
Mateřská škola Na Balkáně
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DERATIZACE
A
DEZINSEKCE

DERATIZACE A DEZINSEKCE

Tým specialistů naší partnerské firmy zkušených v oboru likvidace škůdců provádí deratizace a
dezinsekce v domácnostech i ve firmách. Zbaví Vás hlodavců či hmyzu jednorázově, anebo zajistí
pravidelné zásahy a kontroly. Likviduje hlodavce, šváby, rusy, mravence, štěnice, blechy a další.
Pracuje diskrétně a s garancí úspěšnosti!

Proč provádět deratizaci
a dezinsekci

• Každý provozovatel ubytovacích a/nebo
stravovacích služeb, včetně bytových
družstev či SVJ, je podle zákona povinen
zajistit pravidelnou dezinsekci a deratizaci
a vést o tom evidenci.
• Podle zákona smí dezinsekci a deratizaci
provádět jen osoby k tomu způsobilé podle
zvláštního předpisu.
• O provádění dezinsekce a deratizace se musí
vést evidence a podávat hlášení kontrolním
orgánům.

Objednejte si deratizaci
a dezinsekci hned teď

LIKVIDACE ŠKŮDCŮ A
uklid@ksena.cz
PREVENCE
VÝSKYTU
736JEJICH
538 415, 733
712 370

Aby Vás škůdci neděsili
• Prohlédneme prostory a připravíme nabídku.
• V případě potřeby provedeme akutní opatření
k likvidaci škůdců.
• Zajistíme monitoring a kontrolu nových rizik.
• Evidujeme za Vás protokoly a komunikujeme
s kontrolními úřady.
• Připravíme podklady pro DDD v rámci
certifikovaných systémů.

Kolik deratizace a dezinsekce
stojí
•
•
•
•
•

Cena je individuální .
Cena deratizace je od 4 Kč/m2.
Zavedení staničky 299 Kč, kontrola 110 Kč.
Cena výjezdu 1149 Kč -1900 Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.uklidove-prace-ksena.cz/deratizace/

ČIŠTĚNÍ
AUTOMOBILŮ

Je služba, při které Vám důkladně vyčistíme
intérier vozila. Provádíme ho u nás ve firmě
nebo na Vámi určené adrese.

Jak mít vždy čisté a pěkné auto
• Objednejte si důkladné ruční mytí alespoň
2x ročně,
• důkladné vyluxování sedaček, podlah
a zavazadlového prostoru,
• hloubkové „mokré“ čištění čalounění,
koberců, podlah a zavazadlového prostoru
vodním vysavačen,
• čištění, konzervace a naleštění plastových
dílů zevnitř a zvenku a palubní desky,
• mytí a leštění skel a zrcadel zevnitř a zvenku
• mytí vnitřních hran dveří,
• dle dohody Vám umyjeme a naleštíme auto
i zvenku.

Proč provádět čištění
interiéru automobilů
• Udržování interiéru automobilu
v bezvadném stavu.
• Zachování útulnosti a čistoty interiéru.
• Pro větší komfort - v čistém autě se jezdí
lépe.

Kolik čištění automobilu stojí
• Dle zněčištění a velikosti automobilu
				1 500 - 2 300 Kč
• Odvezení a přivezení auta v rámci Prahy
					
700 Kč
• Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednejte si čištění automobilu
hned teď!
uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/auta/
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ÚKLID PO
POŽÁRU,
VYTOPENÍ
NEBO
VÝBUCHU

Tyto služby jsme vytvořili na základě poptávek našich zakazníků. Jsme zvyklí pomáhat a nenecháme
naše zakazníky a jejich blízké ve štychu. Jsme vždy připraveni pomoci. Pomoc je pro nás naprostou
samozřejmostí.

POKUD SE VÁM STALA NĚJAKÁ NEPŘÍJEMNÁ UDÁLOST A JSTE
NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM
Volejte nebo pište sms ve dne v noci, večer, klidně i o víkendu. Přijedeme a pomůžeme
Vám se zbavit nečistot. V případě potřeby zařídíme vše i pro pojistnou událost (doklady
a fotodokumentace). Jsme tady pro Vás nonstop.

PIŠTE, VOLEJTE KDYKOLIV
uklid@ksena.cz
736 538 415, 733 712 370
www.uklidove-prace-ksena.cz/

POMOHLI JSME BÁŘE SEDLÁČKOVÉ

Bára pro nás ústy namalovala novoročenku pro rok 2019.
Báře je 15 let a bydlí s rodinou v Českých Budějovicích.
Do tří let byla úplně zdravá, pak onemocněla a nyní musí
většinu času sedět na invalidním vozíku. Vytvořila si svůj
barevný svět – místo zoufání bere štětec, fix nebo pastelku
do úst a představuje svému okolí vlastní výtvarný styl,
kterému říká pusopis. Ráda maluje zvířata a přírodu,
inspirují ji i různé tradice, například lidové kroje se
spoustou zajímavých detailů.

ADOPTOVALI JSME ZEBRU BÖHMOVU

Rozhodli jsme se pro adopci zvířete, které je ušlechtilé,
žije v rodinných skupinách a pomáhá svým druhům
v nesnázích. Adoptovali jsme zebru Böhmovou.
Námi adoptovaná zebra žije poklidným životem, kde
ji nepronásledují šelmy ani lovci, ale zaslouží si žít
v krásném výběhu, kde by se mohla cítit svobodně
a šťastně.
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PODPORUJEME CYKLO-BĚH ZA ČR BEZ DROG

Dlouhodobě podporujeme Cyklo-běh za Českou
republiku bez drog. Cyklo-běh je svým rozsahem
a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní
spojenou se sportem. Chce upozornit na DLOUHODOBĚ
ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence.
Zásadně volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI
a osvěty v naší zemi, kde výrobci a distributoři drog jsou
stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost
toho , co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají
lhostejnost rodičů a institucí.

NOVÉ PODLAHY A SVÁTEK ČISTOTY V DĚTSKÉM DOMOVĚ
V KLÁNOVICÍCH
Rozhodli jsme se pomoci Dětskému domovu
v Klánovicích a se svolením paní ředitelky jsme
zrekonstruovali podlahy v domě. Také jsme tam
uspořádali den nazvaný Svátek Čistoty. Jednalo se o den,
kdy se děti z dětského domova naučili úklidu, ale i chránit
přírodu nebo udržovat čistotu těla.

POMOC PO POVODNÍCH 2010 A 2013

Naše společnost dodává služby každý den mnoha
subjektům a i přes to jsme schopni se zastavit a pomoci
v nouzových situacích. V roce 2010 jsme do povodní
zasažené České lípy dodali: plínky pro děti, hygienické
prostředky, úklidové prostředky a repelenty proti
hmyzu. O povodních 2013 jsme materiálně pomáhali
také obci Zbraslav. Použili jsme pravidlo, které často
používáme: „NEČINNOST JE NESPRÁVNÁ ČINNOST“.
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KONTAKTY

Toto je pouze 1/5 našeho týmu. Není možné
dát dohromady všechny na jedno místo
v jeden čas. Další pracovnice v tuto chvíli
vytváří čistotu a pořádek pro naše zákazníky.

OKSANA BOČKOVA
ředitelka divize úklidu
739 592 781
reditel.uklid@ksena.cz

ONDŘEJ FIKEJZ
obchodník s čistotou
739 592 780
obchod.uklid@ksena.cz
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TATIANA BOČKOVÁ
ekonom
731 651 288
fakturace@ksena.cz

ALENA POTĚRUCHA
skladnice a manažerka generálních úklidů
774 257 426
sklad.uklid@ksena.cz

ALLA NEVINSKA
manažerka generálních úklidů
737 533 643

Skupina
Generálních úklidů
- bojovnice
za čistotu
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Dářská 275/14
198 00 Praha 9

TELEFON: 736 538 415, 733 712 370
e-mail: uklid@ksena.cz
www: www.perfektni-uklid.cz
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