UAB “Švaros biuras” – tai patalpų valymo firma, kuri nuo 2001 m. teikia visas
kasdienines, periodines, po remonto darbų, vienkartines įvairių patalpų valymo paslaugas
bei atliekanti aplinkos priežiūros ir tvarkymo darbus.
Šiai dienai UAB “Švaros biuras“ yra sudaręs sutartis ir atlieka kasdienio ir periodinio
valymo paslaugas mažiausiai 200 įmonių Vilniuje ir Kaune. Bendras valomų objektų
plotas virš 180.000m2.
Valymo darbai atliekami visame pasaulyje pripažintų ir žinomų gamintojų –
Didžiosios Britanijos NUMATIC INTERNATIONAL, Vokietijos Alfred KARCHER GmbH & Co,
“VERMOP”, “UNGER”, “VILEDA”, Šveicarijos “TASKI”, “PRAMOL” valymo įranga ir ne
mažiau įvertintomis ir populiariomis firmų “KIEHL”, “BUZIL-WERK”, “HENKEL” (Vokietija),
”TASKI”, “PRAMOL” (Šveicarija),“FARMOS”, “WETROK”, “PRIMATOR OY” (Suomija)
cheminėmis priemonėmis. Mūsų naudojamos valymo priemonės pagal gamintojo kokybės
valdymo sistemą yra įvertintos ISO 9001, ISO 9002 ir ekologiniu ISO 1400 standartais.
Visos priemonės (baldų polirolis, bendros paskirties valikliai, san. mazgų valiklis, tabako
kvapą naikinanti priemonė) yra unifikuoto kvapo. Šios priemonės yra registruotos
Valstybiniame Visuomenės Sveikatos Centre. Mūsų įmonėje naudojamos priemonės ir
įranga skirtos tik profesionaliam patalpų valymui. Mūsų darbo inventorius visada
kokybiškas, valytojų apranga tvarkinga, nuolat skalbiama, dezinfekuojama..
Įmonėje šiuo metu pagal darbo sutartis dirba 150 darbuotojų, iš kurių 140
valytojų, 7 atsakingi už atliekamus periodinius bei spec. valymo darbus, 3 kokybės
inspektorės rūpinasi kasdieninio valymo paslaugų kokybe.
Mūsų tikslas sukurti Jums jaukią, tvarkingą ir higienišką darbo aplinką. Mes
garantuojame, kad mūsų atliekami darbai bus vykdomi laikantis Jūsų nurodymų, pagal Jūsų
poreikius ir pageidavimus. Valytojos bus supažindintos su Jūsų įstaigos vidaus taisyklėmis ir
kt. nurodymais.

KASDIENINIS PATALPŲ VALYMAS
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akmens masės plytelių, teraco, granito valymas ir priežiūra su spec. cheminėmis
medžiagomis ir įrengimais;
PVC dangos, linoleumo, tarketo valymas ir priežiūra su spec. cheminėmis
medžiagomis;
parketo, medinių grindų valymas ir priežiūra su spec. medžiagomis;
kilimų, kiliminių dangų siurbimas;
WC, virtuvėlių, san. mazgų glazūruotų plytelių valymas ir priežiūra su spec.
cheminėmis medžiagomis;
WC, virtuvėlių, san. mazgų dezinfekavimas;
baldų, kieto paviršiaus dulkių valymas;
dulkių valymas nuo sienų, palangių, radiatorių, elektros jungiklių, elektros šakučių
lizdų ir kitų neapkrautų paviršių;
pirštų antspaudų valymas aplink elektros šakučių lizdus, elektros jungiklius (tik nuo
plaunamų sienų paviršių);
šiukšlių surinkimas, maišelių šiukšliadėžėse keitimas, šiukšlių dėžių valymas,šiukšlių
išnešimas į konteinerį;
durų rankenų dezinfekavimas;
telefonų ragelių dezinfekavimas;
org.technikos, video-, audio- aparatūros valymas specialiu antistatiniu valikliu;
stiklinių durų, pertvarų ir jų rėmų valymas ir priežiūra;
laiptų, laiptinių ir turėklų valymas;
liftų valymas ir priežiūra;
požeminių automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra;
kiti darbai pagal susitarimą.

PERIODINIS PATALPŲ VALYMAS
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akmens masės plytelių, granito, betono plovimas, impregnavimas, atnaujinimas;
PVC dangos, linoleumo, tarketo valymas ir vaškavimas;
parketo plovimas, metalizacija;
kilimų, kiliminės dangos siurbimas ir plovimas specialiomis cheminėmis
medžiagomis;
langų plovimas, rėmų ir palangių valymas;
langų, esančių bet kokiame aukštyje plovimas, naudojant auto bokštelius,pastolius
ir alpinistus;
stiklinių pertvarų, vitrinų plovimas, valymas;
šviestuvų, elektros lizdų, jungiklių, radiatorių ir grindjuosčių valymas;
WC, virtuvėlių glazūruotų plytelių valymas ir dezinfekavimas;
san.mazgų sienų, grindų, šviestuvų, maišytuvų, dušo kabinų plovimas, valymas ir
dezinfekavimas;
kondicionierių, ventiliacijos gaubtų, apsauginių skydelių valymas;
kompiuterio dėžės, monitoriaus plastikinės dalies, klaviatūros valymas, balinimas,
atnaujinimas;
pirčių, baseinų plovimas, dezinfekcija;
skardos, reklaminių stendų, plytelių, iškabų valymas, plovimas;
durų ir jų rankenų valymas, dezinfekavimas;
darbo kėdžių gobelenų valymas-plovimas;
horizontalių, vertikalių, apsauginių ir lauko žaliuzių valymas, plovimas;
fasado valymas;
įėjimo laiptų, laiptinių, turėklų valymas;
minkštų baldų, sienų nusiurbimas nuo dulkių sausu būdu;
baldų kieto paviršiaus valymas, poliravimas;
kiti darbai pagal susitarimą.

POSTATYBINIS- POREMONTINIS PATALPŲ VALYMAS
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akmens masės plytelių, teraco, betono plovimas, valymas su spec. cheminėmis
medžiagomis;
PVC dangos, linoleumo, tarketo, parketo, medinių grindų plovimas, valymas su
spec. cheminėmis medžiagomis;
kilimų, kiliminės dangos siurbimas, plovimas su spec. cheminėmis medžiagomis;
stipriai užterštų langų, jų rėmų ir palangių valymas nuo statybinio purvo;
langų, esančių bet kokiame aukštyje plovimas su spec. medžiagomis, panaudojant
auto bokštelius,pastolius ir alpinistus;
stiklinių pertvarų, vitrinų plovimas, valymas su spec. medžiagomis;
šviestuvų, elektros lizdų, jungiklių, radiatorių ir grindjuosčių valymas nuo statybinių
dulkių;
WC, virtuvėlių glazūruotų plytelių valymas su spec. medžiagomis;
san.mazgų sienų, grindų, šviestuvų, maišytuvų, dušo kabinų plovimas, valymas su
spec. cheminėmis medžiagomis;
kondicionierių, ventiliacijos gaubtų, apsauginių skydelių valymas nuo statybinių
dulkių;
rėmų, grindjuosčių, įvairių apvadų, durų valymas nuo statybinių dulkių;
horizontalių, vertikalių, apsauginių ir lauko žaliuzių valymas, plovimas su spec.
cheminėmis medžiagomis;
fasado, grindinio, šaligatvių plovimas po statybos remonto darbų;
įėjimo laiptų, laiptinių, turėklų valymas nuo statybinių dulkių;
minkštų baldų, sienų nusiurbimas sausu būdu nuo statybos dulkių;
baldų kieto paviršiaus valymas nuo statybos dulkių, poliravimas;
statybinių šiukšlių išvežimas;
kiti darbai pagal susitarimą.

APLINKOS PRIEŽIŪROS IR VALYMO DARBAI
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šaligatvių ir vaikščiojamųjų takų valymas ( visais metų laikais );
važiuojamosios dalies valymas (visais metų laikais);
automobilių stovėjimo aikštelių valymas (visais metų laikais);
betoninių ir akmeninių laiptų valymas (visais metų laikais );
lauko šiukšliadėžių išvalymas, šiukšlių rinkimas aplink pastatą;
medžių lapų grėbimas;
sniego valymas, išvežimas;
druskos-smėlio mišinių barstymas ant vaikščiojamųjų takų;
želdynų priežiūra;
vejų pjovimas, ajeravimas, tręšimas, piktžolių naikinimas, priežiūra.

SPEC.PATALPŲ VALYMO DARBAI PO GAISRO
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grindų valymas spec.įranga ir priemonėmis, naikinančiomis kvapą;
baldų valymas spec.įranga ir priemonėmis, naikinančiomis kvapą;
sienų, lubų valymas spec.įranga ir priemonėmis, naikinančiomis kvapą iki dažymui
tinkamo lygio;
langų, jų rėmų ir palangių valymas spec.įranga ir priemonėmis, naikinančiomis
kvapą;
įvairių daiktų, org.technikos ir kt. valymas spec.įranga ir priemonėmis,
naikinančiomis kvapą.

Šia paslauga naudojasi tokios draudimo įmonės kaip: “Ergo Lietuva“ ir „Seesam
draudimas“
UAB “Švaros biuras” paslaugų kaina lanksti, priklausanti nuo darbų apimties ir
derinama su paslaugos užsakovu, todėl visada būna priimtina abiem pusėms. Savo
nuolatiniams klientams taikome viliojančias nuolaidas.
Mes visada pasiryžę padaryti viską, kad Jūsų patalpose būtų sveika, švari aplinka ir gera
nuotaika. Tad leiskite mums įrodyti tai savo darbais, profesionalia įranga ir ekologiškai
švariomis valymo priemonėmis Jums patogiu laiku !
Naudodamiesi mūsų paslaugomis sutaupysite pinigų ir Jūsų patalpos bus visada
švarios, neturėsite papildomų transporto, telefono, laiko išlaidų.

