SPECJALIST YCZNE USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

O firmie Vector
Profesjonalne usługi sprzątające
Firma Vector to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce zajmujących się sprzątaniem specjalistycznym. Nasze usługi realizujemy w całym kraju 24 godziny na dobę.
Jesteśmy firmą Rodzinną od 2011 roku, która stawia na najwyższą jakość obsługi oraz usług popartych
dużą wiedzą i doświadczeniem. Zdobywaliśmy je przez lata zajmowania się zleceniami dotyczącymi
m.in. sprzątania po zmarłych, dezynfekcji, dezynsekcji.
Zwykle jesteśmy wzywani w kryzysowych sytuacjach. Dlatego staramy się empatycznie podchodzić do
problemów naszych klientów. Działamy sprawnie po to, aby jak najszybciej usunąć skutki przykrych sytuacji, takich jak np.: sprzątanie po zgonie, sprzątanie po zalaniu, czyszczenie po pożarze oraz wiele innych
usług, które wymagają natychmiastowego wykonania.

USŁUGI

jakie realizujemy to przede wszystkim:

sprzątanie po zgonach,
sprzątanie po samobójstwie,

sprzątanie zaniedbanych mieszkań,

sprzątanie po wypadkach,

wywóz starych mebli i ich utylizacja,

zwalczanie szkodników,

czyszczenie cel więziennych,

odgrzybianie, dezodoryzacja

sprzątanie i dezynfekcja po zalaniu,

usuwanie zapachów i ozonowanie,

usuwanie kwasu masłowego,

dezynfekcja, dezynsekcja,

dezynfekcja funeralna,

sprzątanie po pożarach,

sprzątanie i dezynfekcja PKP Cargo,

usuwanie skażeń chemicznych,

sprzątanie strychów, garaży i komórek,

usuwanie materiału biologicznego.

sprzątanie i dezynfekcja balkonów,

sprzątanie laboratoriów,

likwidacja i opróżnianie mieszkań.
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Atuty firmy
Bezpłatna wycena
Specjalistyczne usługi

Wysoka jakość obsługi klienta

Referencje

Kwalifikacje zawodowe

Profesjonalne wykonanie zlecenia

Certyfikaty

Bezterminiowa gwarancja

Pełna dokumentacja administracyjna

Firma Rodzinna od 2011 r.

Vector
media o nas

Nasza specjalistyczna praca zainteresowała również media. Byliśmy obecni w wielu media - wywiady o
naszej firmie można przeczytać w Gazecie Wrocławskiej oraz na portalu Nasze Miasto, a także obejrzeć
materiały wideo w Telewizji WP, Dzień Dobry TVN. UWAGA.

Opinie naszych klientów:

‘’

Firma pomogła nam posprzątać i zdezynfekować mieszkanie po zmarłym. Zapach
całkowicie zniknął, i mogłam bezpiecznie zdać lokal administracji.

‘’

09.07.2021

‘’

Bardzo skuteczne sprzatanie, wszystko wykonane starannie i zgodnie z umową. Panowie
mili i sympatyczni, podziwiam za optymizm i pogodę ducha bo praca naprawdę
niewdzięczna i trudna.

‘’

30.09.2020
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Sprzątanie

po zmarłych, zgonach, samobójstwach

Sprzątanie po śmierci nie jest zadaniem łatwym, a w dodatku bardzo często niebezpiecznym. Rozkład
ciała człowieka w zamkniętym pomieszczeniu wyzwala wiele niebezpiecznych substancji i patogenów oraz powoduje namnażanie się bakterii.

To jak działamy sprzątając po nieboszczyku, zależy od
charakteru śmierci, mogą to być zdarzenia takie jak:

zgon naturalny odkryty po wielu dniach,

różnego pochodzenia zdarzenia losowe,

zabójstwo,

wypadki przy pracy,

samobójstwo,

wypadki komunikacyjne,

samobójstwa rozszerzone,

czyszczenie taboru kolejowego.

Skala sprzątania po śmierci człowieka zależy od indywidualnego przypadku, czasami mieszkanie
musi zostać całe opróżnione z wyposażenia aż do gołych ścian, gdyż fetor po śmierci przenika wszystko,
w innym przypadku wystarczy posprzątanie i dezynfekcja wokół miejsca śmierci.
Nie ma dla nas jednak zadań niemożliwych, jesteśmy certyfikowaną firmą, która na swoje usługi daje
bezterminową gwarancję oraz certyfikat z hologramem, mówiący o autentyczności firmy i jej kwalifikacjach.
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Sprzątanie

i dezynfekcja po zalaniach

Oferujemy profesjonalne sprzątanie po zalaniu, awarii, powodzi i podtopieniu mieszkania, domu, lokalu,
garażu, domu, piwnicy i pomieszczenia gospodarczego. Gwarantujemy najwyższą jakość usuwania skutków zalania poprzez użycie specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy.

Zakres prac

Usługę sprzątania i dezynfekcji po zalaniu wykonujemy
w kilku etapach w zależności od skutków szkód.

Usuwanie, wywóz mebli, uszkodzonych sprzętów, rzeczy, mebli, śmieci, itp.
Usuwanie wody, szlamu, ścieków, fekalii.
Specjalistyczne mycie i odkażanie termiczne powierzchni zabrudzonych.
Dezynfekcja pomieszczeń po zalaniach.
Usuwanie fetoru, odoru, (dezodoryzacja), zamgławiaczem.
Osuszanie mieszkania, w tym: ścian, murów, fundamentów z wilgoci.
Ozonowanie po zalaniu, wybiciu kanalizacji, szamba, wody.
Usuwanie zapachów po zalaniach, awariach.
Zakres prac ustala nasz technik, który po oględzinach dokonuje wyceny usługi oraz doboru etapu prac.

Firma świadczy usługę sprzątania po zalaniu na najwyższym poziomie oferując przy tym niski koszt
usługi. Należy pamiętać, że każda usługa sprzątania po zalaniu wymaga również suszenia – Firma Vector
realizuje usługę suszenia pomieszczeń po zalaniu.
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Sprzątanie

po pożarach, dekontaminacja

Pożar to incydent bardzo groźny, nie dość, że zagraża życiu, to zazwyczaj również powoduje stratę części
lub całości dobytku. Nie każdy o tym wie, ale podczas pożaru powstają substancje szkodliwe dla zdrowia,
które jeszcze przez długi czas pozostają w budynku. Lekceważenie tego i brak odpowiedniego czyszczenia
po pożarach budynków, może skutkować w przyszłości wieloma poważnymi chorobami.

Zakres prac przy czyszczeniu i sprzątaniu po pożarach.

Przystępujemy do usuwania sadzy po pożarze, a także innych zanieczyszczeń
z wszystkich przedmiotów oraz powierzchni.
Czyścimy powierzchnie suchym lodem.
Neutralizujemy zapachy oraz dezynfekujemy pomieszczenia poprzez ozonowanie.
Czyścimy oraz dezynfekujemy przewody wentylacyjne po pożarze.
Wywozimy oraz utylizujemy odpady.
Czyścimy oraz sprawdzamy sprzęt elektroniczny i urządzenia elektryczne.
Usuwamy zadymienie po pożarze.
Oczyszczamy powietrze za pomocą filtrów HEPA.
Zabezpieczamy mienie przed dalszymi szkodami.
Wystawiamy pełną dokumentację do ubezpieczyciela.

Sprzątanie po pożarze może się odbyć dopiero po zakończeniu czynności zabezpieczających miejsce, w którym
doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Powinno być przeprowadzane wyłącznie przez profesjonalistów przeszkolonych do pracy w trudnych i szkodliwych warunkach. Warunki takie zapewnia firma Vector.
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Sprzątanie

mieszkań zaniedbanych

Sprzątanie zaniedbanych mieszkań to usługa polecana klientowi, który potrzebuje uporządkować lokal
z całego wyposażenia mieszkania po zmarłej osobie lub innej sytuacji życiowej.
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w tego typu pracach gwarantujemy sprawne wykonanie zlecenia
oraz dokładność.

Nasi pracownicy wyniosą, zdemontują i wywiozą zbędne meble, sprzęty, śmieci, gabaryty. Oferujemy
też kompleksowe usługi z zakresu przymusowych eksmisji z mieszkań do zastępczych lokali mieszkalnych
- usługę przeprowadzamy razem z komornikiem i asystą Policji.

Pełna oferta obejmuje

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w mieszkaniach zaniedbanych, domach,
budynkach gospodarczych, działkach.
Wywóz starych mebli, śmieci, sprzętów z mieszkań i ich utylizacja.
Dezynfekcja, sprzątanie po zmarłych.
Sprzątanie melin, mieszkań skrajnie zabrudzonych.
Sprzątanie strychów, komórek, zaniedbanych garaży.
Sprzątanie po zbieractwie.
Wykonywanie zleceń specjalnych - po uzgodnieniu z klientem.

Profesjonalne podejście do każdego klienta, rzetelność w realizacji usług, konkurencyjne ceny, fachowa kadra
specjalistów oraz elastyczność są najlepszą charakterystyką usługi sprzątania mieszkań i lokali zaniedbanych
wykonywaną przez firmę Vector.
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Dezynfekcja

- usuwanie insektów, pluskiew

Nasza firma oferuje profesjonalną dezynfekcję i dezynsekcję pomieszczeń – tępienia owadów, zwalczania
robaków, zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek, pluskiew, meszek, rybików, pcheł, ich jaj i larw.
Usuwamy i zwalczamy także wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i roztocza.

NOWOŚĆ!
Firma Vector usuwa pluskwy i inne szkodniki metodą wymrażania, zamgławiania zimną
lub ciepłą mgłą, mikrokapsułkami metodą ULV. Metoda ta jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt. Zleceniodawca nie musi opuszczać mieszkania na wiele godzin.

Oferujemy zabiegi dezynsekcji, dezodoryzacji, dezynfekcji pomieszczeń,
a także dezynfekcji biur, hoteli, piwnic i sklepów z wykorzystaniem:
Metody chemicznej, oprysku specjalistycznym środkiem z atestem.
Generatora ULV-Airofog (zimna mgła!) – technologia kapsułkowa. Usługa przy kliencie w domu. Po zabiegu
opuszczamy mieszkanie na 1 godz.
Suchej pary wodnej w technologii HOT FOOG o temperaturze 245°C, metoda termiczna.
Metody wymrażania, zwalczania pluskiew Cryonite – bez wychodzenia z domu. Usługa przy kliencie w domu.
NOWOŚĆ – Użycie metody maszynowej na gorąco z efektem Airofog 3.

Metodę wykonania usługi, której efektem jest całkowita likwidacja pluskiew, dobiera technik po wywiadzie telefonicznym oraz inspekcji w lokalu na miejscu. Zgodnie z opiniami naszych klientów, o przeprowadzonych przez firmę
Vector dezynfekcjach w Łodzi możemy się pochwalić wysoką skutecznością zwalczania szkodników!
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Usuwanie
zapachów, ozonowanie

Od lat świadczymy profesjonalne usługi sprzątania mieszkań. Nieprzyjemne zapachy w mieszkaniu mogą
być bardzo uciążliwe dla komfortu codziennego korzystania z danego wnętrza. Jeżeli zależy nam na poprawie stanu nieruchomości możemy skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Bardzo przydatne z punktu widzenia mieszkańca jest oczyszczenie mieszkania ze wszystkich nieprzyjemnych zapachów, które negatywnie wpływają na komfort mieszkania.

wszystkie bakterie,

Ozonowanie mieszkań to bezpieczny i naturalny sposób na usunięcie niechcianych zapachów we wnętrzach. O skuteczności
ozonowania decydują właściwości ozonu – skutecznie usuwa on:

grzyby,
pleśń,
roztocza,
wirusy,
kwas masłowy,
ogólne zapachy,

alergeny pochodzenia naturalnego (pyłki
kwiatów i traw itd.),
zapachy po porzarze,
zapach po zmarłym, rozkładzie ciała (do
tego trzeba wykonać dodatkowe czynności).

Usunięcie zapachów to często długotrwały i trudny do samodzielnego wykonania proces. Zlecenie go
profesjonalistom pozwala oszczędzić czas, nerwy i zapewnia szybsze uporanie się z problemem.
Zachęcamy do tego, aby wybrać nasze usługi – wieloletnie działanie na rynku w całej Polsce gwarantuje,
że nasza pomoc będzie najwyższej jakości. Zapewniamy, że będą Państwo zadowoleni z wybrania usług
firmy Vector.
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Likwidacja

i opróżnianie mieszkań

Przygotowanie mieszkania i oczyszczenie go po poprzednich lokatorach tak, by nadawało się do
zamieszkania, sprzedaży lub wynajmu, bywa trudnym zadaniem, wymagającym czasu, cierpliwości, ale
często także specjalnego sprzętu. Nie musisz zajmować się tym osobiście – zlecając opróżnianie mieszkań
profesjonalnej firmie możesz otrzymać terminową i fachową realizację usługi. Vector oferuje sprawne i
dokładne opróżnianie mieszkań w każdym stanie.
Nasze usługi obejmują wszystkie czynności, których
wymaga likwidacja mieszkań, czyli m.in.:
wyniesienie i utylizacją mebli,
demontaż sprzętów,
wywóz wyniesionych rzeczy,
dokładne sprzątanie mieszkania.

Aby usługi te wykonać z należytą dokładnością, konieczne jest dysponowanie odpowiednim przygotowaniem oraz
sprzętem. Vector zatrudnia wykwalifikowany personel, który posługując się profesjonalnymi środkami transportu
zapewnia kompleksowe opróżnianie mieszkań.
Samo opróżnianie mieszkań jest jednym z etapów ich likwidacji, polega bowiem przede wszystkim na przygotowaniu ich do kolejnych czynności. Kiedy już mieszkanie jest opróżnione i nie ma w nim żadnych zbędnych sprzętów,
pracownicy firmy Vector przystępują do sprzątania pustych pomieszczeń. Dzięki temu likwidacja mieszkań pozwala
doprowadzić lokal do stanu początkowego, sprzed pojawienia się kłopotliwych lokatorów, po których wykonywane
jest sprzątanie.
Z naszych usług korzystają zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, ale również hotele i pensjonaty.
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Gwarantujemy, że nasze działania
przyniosą oczekiwane efekty.
Zapraszamy do kontaktu!
+48 725 392 578
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