INFORMACJE O FIRMIE
CZYSTOŚĆ

POMIESZCZENIA BIUROWE
Pierwsze wrażenie liczy się także w biznesie. Z tego powodu przygotowaliśmy specjalną ofertę dla właścicieli biur.
Czystość i higiena pomieszczeń biurowych są bowiem bardzo ważnym elementem, wpływającym na wizerunek i sposób
postrzegania firmy przez jej klientów.
Skorzystanie z naszych usług zapewni Państwu najwyższy standard obsługi, wyeliminuje konieczność nadzoru nad
wykonywanymi pracami, jak również przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z usługami czystościowymi.
Oferta dla biur to przede wszystkim oszczędność czasu, który można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.
Precyzyjnie określamy bowiem zakres i częstotliwość prac. Przygotowujemy ofertę dostosowując ją do indywidualnych
potrzeb oraz wielkości budżetu Państwa firmy.

OBIEKTY HANDLOWE
Tysiące klientów dziennie, setki pracowników i olbrzymia powierzchnia. Te elementy składają się na wielkie wyzwanie
dla firm sprzątających obiekty handlowe. ERA od lat wywiązuje się z niego bez zarzutu.
Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu, nie mamy żadnych problemów z wypełnianiem zadań zapisywanych
w planie higieny. Jest on ułożony i przygotowany indywidualnie dla każdego klienta. Opracowujemy go wspólnie z nim,
dostosowując zakres prac do jego wymagań.
Zapewniamy środki czystości, maszyny i urządzenia gwarantujące wykonanie usług na najwyższym poziomie.
Wybieramy je, wcześniej analizując często stosowane np. w galeriach handlowych skomplikowane rozwiązania
techniczne i architektoniczne.

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
Sposób organizacji pracy, częste kontrole sanitarno-epidemiologiczne, rygorystyczne przepisy BHP. Te elementy
wpływają na wysokie wymagania Klientów wobec firmy świadczącej usługi czystościowe.
Wieloletnie doświadczenie ERA w tym zakresie oraz sprawdzone procedury działania, to gwarancja skuteczności
i jakości naszych usług.
Oferta ERA jest opracowana specjalnie z myślą o Państwa profilu działalności. Zakres czynności oraz ich częstotliwość
jest dopasowana do specyfiki obiektu. Oferujemy także odśnieżanie w sezonie zimowym, w lecie natomiast strzyżenie
trawy. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższy standard usług.
Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 6,5 mln zł.
Nasze usługi wykonujemy w dogodnych dla Państwa godzinach, w sposób dyskretny, nie zakłócający codziennej pracy.
Obecność naszych pracowników na obiekcie jest dostosowana zawsze do rytmu funkcjonowania Państwa firmy.

PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA
Utrzymanie czystości w placówkach służby zdrowia to indywidualny proces. Nie może być porównywany do sprzątania
np. biur czy obiektów przemysłowych. ERA wykonuje takie usługi od lat.
By świadczyć usługi dla placówek służby zdrowia firma i jej pracownicy muszą spełniać szereg wymogów określonych
w przepisach prawa.
Kwestią kluczową jest specjalistyczna wiedza i odbycie szeregu szkoleń przez personel sprzątający. Odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania tych usług mają decydujący wpływ na jakość, co przekłada się na zdrowie pacjentów
i pracowników obiektu.
Dla każdej placówki opracowujemy indywidualną strategię higieny. Staranie dobrane środki do sprzątania i dezynfekcji
zapobiegają rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku szpitalnym. Poprzez częste
kontrole naszych technologów gwarantujemy zapewnienie należytej czystości, a także konserwacji obiektów.

OSIEDLA MIESZKALNE
Osiedle z alejkami spacerowymi, przestronnymi klatkami schodowymi oraz placami zabaw. To pragnienie wielu. Na nic
jednak starania inwestorów czy zarządców nieruchomości, jeśli w tych miejscach nie będzie utrzymywana należyta
czystość. Ją gwarantuje ERA.
Komfort mieszkańców to nie tylko bezpieczeństwo. To również porządek i czystość ogólnodostępnych pomieszczeń oraz
otaczających mieszkania terenów. Te jednak, w zależności od pomysłów architektów oraz wykorzystanych materiałów,
znacząco się od siebie różnią.
Dlatego ERA każde zlecenie traktuje indywidualnie, wprowadzając dostosowane do danego osiedla plany czystościowe.
Starannie dobierane są środki czystości, aby były skuteczne, ale również bezpieczne dla otoczenia. Oferujemy także
odśnieżanie w sezonie zimowym, w lecie natomiast strzyżenie trawy. Staramy się, aby czystość i porządek na
obsługiwanych przez nas osiedlach, zachęcały mieszkańców do miłych spacerów.

KOMPETENCJE
Bezpieczna obsługa maszyn, stosowanie środków chemicznych zgodnie z HACCP, obszerna wiedza z zakresu BHP.
To tylko kilka atutów naszych pracowników w sektorze czystościowym.
Stosujemy sprawdzone systemy organizacji, które zapewniają efektywną pracę. Dzięki częstym kontrolom
wewnętrznym, wszystkie założenia są wykonywane z zgodnie z ustalonym wcześniej planem higieny.
Nasi pracownicy posiadają jednolite i oznakowane ubrania robocze, niezbędne środki ochrony osobistej, identyfikator
oraz dokumentację służbową. Mają do dyspozycji m.in.: wózki dwuwiaderkowe, wózki serwisowe, odkurzacze na sucho,
odkurzacze na sucho-mokro, szorowarki, polerki, maszyny szorująco-zbierające, maszyny szorująco-zbierające
z operatorem siedzącym.
Stosowane przez ERA środki czystości to linia profesjonalnych produktów, obejmująca środki do czyszczenia i
konserwacji mebli, mycia i konserwacji podłóg, prania wykładzin dywanowych, mycia i dezynfekcji pomieszczeń
sanitarnych, mycia przeszkleń, środki do czyszczenia i konserwacji powierzchni chromowanych, a także do
zabezpieczania posadzek powłoką polimerową i wiele innych, mających zapewnić najwyższy standard usług.

REFERENCJE
Indywidualnie opracowane plany higieny, dostosowanie pracy do konkretnych potrzeb klienta oraz regularne kontrole
technologów. To dzięki tym zaletom od 20 lat utrzymujemy czystość w setkach obiektów o różnym przeznaczeniu.
W czym się specjalizujemy? W utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, obiektach handlowych,
magazynach, halach fabrycznych, placówkach służby zdrowia zakładach produkcyjnych, na osiedlach mieszkaniowych,
placach oraz składowiskach.
Oferujemy także odśnieżanie w sezonie zimowym, w lecie natomiast strzyżenie trawy. Wszystko po to, aby zapewnić
najwyższy standard usług.
Poprzez częste kontrole naszych technologów gwarantujemy zapewnienie należytej czystości, a także konserwacji
obiektów.
Każdemu klientowi proponujemy dostosowany do jego oczekiwań plan prac. Dzięki temu, że analizujemy każdy o obiekt
indywidualnie, a nie wykorzystujemy schematów, plan prac jest dostosowany do konstrukcji oraz możliwości
technicznych budynku.
Wiodąca rolę na rynku ERA zawdzięcza 4 Regionom: Region Północ, Południe, Wschód oraz Zachód.
Dla firm zainteresowanych naszymi usługami, udostępniamy referencje do wglądu.

