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„Od początku naszej działalności stawiamy na profesjonalizm. Najlepszy sprzęt, wykwalifikowana 

kadra oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły nam dojść do momentu, w którym jesteśmy w stanie 

zapewnić Państwu najwyższy poziom usług. Tym samym banalne z pozoru sprzątanie wynieśliśmy 

na zupełnie inny poziom.”

 

Jacek Małyszewicz, Wiktor Burczy
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Alpineco Cleaning to firma świadcząca usługi  

z zakresu kompleksowego utrzymania w czy-

stości obiektów. Specjalizujemy się także  

w pracach alpinistycznych oraz czyszczeniu 

specjalistycznym.

 

Usługi realizujemy na terenie województwa  

śląskiego oraz województw ościennych.
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Alpineco Cleaning



Jesteśmy świadomi, że w realiach dzisiejsze-

go rynku bardzo trudno jest znaleźć firmę, która  

zagwarantuje Klientowi w pełni zadowalające,  

o wysokim standardzie, efekty usług. Postawili-

śmy na profesjonalizm, najlepszy kontakt z Klien-

tem oraz na stałe podnoszenie kwalifikacji. Dziś, 

spoglądając wstecz, z perspektywy czasu, może-

my powiedzieć, że był to dobry ruch.

Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z Klien-

tami pokazało nam, że poszukiwane jest przede 

wszystkim kompleksowe i profesjonalne wy-

konanie usługi. Dlatego właśnie stworzyliśmy  

Alpineco Cleaning- zespół, który zawsze  

będzie wychodził o krok do przodu we współ-

pracy z Klientem.
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Sprzątanie biur oraz obiektów

Utrzymanie czystości
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Alpineco to przede wszystkim firma z wielolet-

nim doświadczeniem, która zatrudnia kadrę wy-

kwalifikowanych pracowników z zakresu sprzą-

tania i utrzymania czystości w biurach i innych 

obiektach. Chcąc zagwarantować naszym klien-

tom usługi najwyższej jakości, pracujemy wyłącz-

nie na renomowanym sprzęcie przy użyciu profe-

sjonalnych środków czyszczących. 

Oferta jest skierowana do dużych i małych firm, 

niezależnie od charakteru prowadzonej działal-

ności. Alpineco stawia przede wszystkim na 

profesjonalizm i wysokie standardy. Nasze 

obowiązki wykonujemy terminowo, rzetelnie,  

z najwyższą dbałością o klienta.

W swojej codziennej pracy kierujemy się przede 

wszystkim szacunkiem do innych osób oraz do 

ich obowiązków służbowych, dlatego sprzątanie 

biur i innych obiektów, które są miejscem pracy 

naszych klientów, zawsze wykonujemy w sposób 

sumienny i dyskretny. 

Nasza profesjonalna kadra zawsze korzysta  

z najwyższej jakości środków czyszczących, 

które są skuteczne i bezpieczne dla środowi-

ska. Dodając do tego pasję oraz zaangażowanie  

naszych pracowników, możemy zagwarantować 

usługi najwyższej jakości.

 



W ramach naszej działalności oferujemy 

stałą usługę utrzymywania czystości w:

Sprzątanie biur i utrzymanie czystości w różne-

go rodzaju obiektach może się odbywać w rozma-

itych systemach pracy: całodniowym, porannym 

lub popołudniowym, ale oferujemy też sprzą-

tanie nocne czy weekendowe. Możemy też za-

proponować sprzątanie dodatkowe, które może 

być związane ze specjalnym wydarzeniem w ży-

ciu firmy oraz usługi specjalne, które wykracza-

ją poza prace codzienne. Prowadzimy stały nad-

zór nad jakością wykonywanych prac oraz stawia-

my na natychmiastowe i skuteczne reagowanie  

w sytuacjach awaryjnych.

Na liście naszych usług znajduje się również  

zaopatrywanie obiektów w niezbędne środki 

chemiczne oraz materiały higieniczne.

 

Podejmując się realizacji zlecenia bierzemy 

pod uwagę wszelkie życzenia klienta, przede 

wszystkim w zakresie:

• czasu pracy,

• stosowanego sprzętu i środków czystości,

• dyskretnej obecności naszych pracowników  

w obiekcie.

 

biurowcach

budynkach użyteczności publicznej,

obiektach przemysłowych,

obiektach usługowych, komercyjnych 

i handlowych,

terenach zewnętrznych.

Dla Alpineco sprzątanie biur i utrzymy-

wanie czystości to coś więcej niż stwo-

rzenie miejsca pracy, które jest czyste. 

Pragniemy podkreślić, że uporządkowa-

ne biuro przede wszystkim wzbudza za-

ufanie klientów oraz tworzy przestrzeń, 

która wpływa nie tylko na dobre samopo-

czucie pracowników, ale także na ich bez-

pieczeństwo.
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Usługi wysokościowe oraz alpinistyczne

to specjalność naszej firmy. Jesteśmy w stanie 

wykonać całą gamę zleceń związanych z pracami 

na wysokościach. Mycie, czyszczenie, montaż 

i konserwacja to zadania, których realizacji 

podejmujemy się każdego dnia. Wszystkie zlece-

nia wykonujemy w oparciu o sprawdzone meto-

dy oraz innowacyjne rozwiązania technologicz-

ne. W swojej pracy wykorzystujemy najlepszy  

specjalistyczny sprzęt (sprzęt alpinistyczny, 

zwyżki, podesty ruchome, rusztowania,), a tak-

że najwyższej jakości materiały oraz środki  

chemiczne. Dzięki takiemu podejściu do zagad-

nienia, usługi wysokościowe oraz alpinistyczne  

w wykonaniu Alpineco to najlepsza inwestycja 

dla Państwa firmy.

Nasza specjalizacja

Specjalizujemy się w myciu, czyszczeniu i konser-

wacji elewacji oraz powierzchni trudno dostęp-

nych, usuwaniu uciążliwych zabrudzeń, stosowa-

niu niebanalnych metod montażowych. Realizuje-

my zlecenia niestandardowe, w tym także wyni-

kłe z sytuacji nagłych, awaryjnych.

Powierzając nam tego typu zadania, mogą być 

Państwo pewni, że wykonane zostaną fachowo 

i rzetelnie, przy zachowaniu najwyższych środ-

ków ostrożności. Wysoka jakość świadczonych 

przez nas usług zawsze łączy się z bezpieczeń-

stwem pracowników oraz osób postronnych.
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Świadczone przez nas usługi wysokościowe  

to głównie:

pielęgnacja i przycinanie drzew,

odśnieżanie dachów, zbijanie sopli, usu-

wanie zagrożeńspowodowanych zalega-

jącym śniegiem,

oraz pozostałe prace wykonywane z uży-

ciem technik wysokościowych, w tym 

prace w miejscach trudno dostępnych.

mycie i czyszczenie: okien, fasad, elewa-

cji, powierzchni szklanych, świetlików, 

konstrukcji,

konserwacja różnego typu powierzchni,

montaż i demontaż elementów użytko-

wych, konstrukcyjnych, zabezpieczeń, re-

klam, szyldów, bilbordów, dekoracji, an-

ten, nadajników, itp.,



Czyszczenie oraz pranie wykładzin

To jedne ze składników szerokiej gamy usług 

związanych z utrzymaniem czystości jakie  

oferujemy.

 

Czyszczenie i pranie dywanów oraz wykładzin 

to wbrew pozorom zagadnienie wymagające  

specjalistycznego podejścia, a Alpineco Cleaning 

ma w tym zakresie odpowiednie doświadczenie.

Realizujemy zlecenia związane z szeroko pojętym 

czyszczeniem wykładzin dywanowych; praniem, 

odplamianiem, impregnacją oraz konserwacją. 

Podobne prace przeprowadzamy także na innych 

powierzchniach poziomych (posadzkach, gresie, 

itp.).

Najlepsze rezultaty

Do czyszczenia powierzchni podłogowych wy-

korzystujemy jedynie profesjonalne urządzenia 

i materiały, co pozwala nam na osiąganie perfek-

cyjnego efektu. Posługujemy się wyłącznie wy-

sokiej klasy, antyseptycznymi, antyalergicznymi, 

przyjaznymi dla środowiska i certyfikowanymi 

środkami chemicznymi. Nie stosujemy zamienni-

ków, gdyż stwarzałoby to niepotrzebne ryzyko. 

Lata pracy w branży nauczyły nas, że jedynie 

sprawdzone marki produktów dają gwarancję 

odpowiedniej jakości. 

Z tego względu, opieramy się przede wszystkim 

na produktach takich firm jak: Duplex, Lindhaus, 

U.S. Products, Sutter, Tersus, Karcher… to znane 

nie tylko w Europie, lecz na całym świecie firmy 

dostarczające specjalistycznego sprzętu i środ-

ków czystości przeznaczonych dla najlepszych.
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czyszczenie i impregnacja wykładzin, 

posadzek, gresu,

mycie i doczyszczanie innych powierzch-

ni poziomych,

zabezpieczanie wszelkich powierzchni 

podłogowych,

odświeżanie i dezynfekcja,

czyszczenie dywanów,

czyszczenie tapicerki meblowej,

czyszczenie wykładzin.

W ramach naszej działalności oferujemy cały 

wachlarz usług:

Czyste powierzchnie podłogowe nadają 

wnętrzom nowy charakter, a świeży wy-

gląd i zapach sprawią, że poczujecie Pań-

stwo przypływ energii niezbędny do co-

dziennych zadań.
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Mycie elewacji oraz mycie ciśnieniowe

Konserwacja powierzchni

Czyszczenie ciśnieniowe jest zadaniem możli-

wym do wykonania na dużych wysokościach za 

pomocą  specjalistycznego sprzętu takiego jak: 

zwyżki, rusztowania, itp. Nasz zespół został 

pod tym względem specjalnie przeszkolo-

ny, posiada odpowiednie doświadczenie  

oraz uprawnienia.

Dysponujemy sprzętem, który pozwala na bez-

pieczne wykonanie zlecenia na każdej wysokości, 

w tym także na dachach o różnych kątach nachy-

lenia oraz różnej powierzchni.

Możemy przeprowadzić całościowe czyszcze-

nie elewacji, jak i dachów budynków, wysokich  

konstrukcji stalowych, hal produkcyjnych czy  

kominów.

Alpineco Cleaning wykonuje również prace po-

legające na zabezpieczaniu i konserwacji/impre-

gnacji powierzchni dachowych, elewacji, kostki 

brukowej. Zabiegi te są istotne z uwagi na wydłu-

żenie okresu pomiędzy kolejnymi czyszczeniami, 

a także ze względu na fakt, iż odpowiednio zaim-

pregnowane powierzchnie zdecydowanie łatwiej 

się zmywają.

Zapewniamy najwyżej jakości efekty i bezpie-

czeństwo pracy. Jesteśmy elastyczni, wierzymy, 

że potrafimy sprostać Państwa oczekiwaniom  

i z pewnością wykonamy każde zadanie, jakiego 

się podejmiemy.
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Mycie ciśnieniowe elewacji, kostki bru-

kowej, dachówki czy innych powierzch-

ni użytkowych, nie tylko podnosi walo-

ry estetyczne otoczenia, ale także, co nie 

mniej istotne, wydłuża ich żywotność, 

a czyste powierzchnie są w mniejszym 

stopniu narażone na negatywne działa-

nie brudu czy niechcianej roślinności.

 W ramach usług z użyciem wysokiego ciśnie-

nia oferujemy:

czyszczenie fasad, elewacji, powierzch-

ni betonowych, kamienia, tynku, cegły,  

sidingów i innych,

usuwanie ciężkich zabrudzeń takich jak: 

oleje, smary, gumy, itp., 

usuwanie graffiti wraz z zabezpiecze-

niem powierzchni,

czyszczenie i impregnacja kostki bruko-

wej i dachówki,

czyszczenie elewacji budynków z nalo-

tów, porostów oraz mchu,

mycie płotów oraz ogrodzeń,

Impregnacja (hydrofobizacja ) powierz-

chni.



Pozostałe usługi specjalistyczne

Pojmujemy jako wszystko to, co wykracza poza 

standardowe usługi utrzymania czystości.

 

Dopasowując się do wysokich standardów  

stawianych nam przez naszych Klientów,  

wykonujemy czyszczenie za pomocą środków  

i metod dobieranych precyzyjnie w zależności  

od potrzeb.

W naszym portfolio usług specjalistycznych 

znajdują się, między innymi:
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kompleksowe mycie hal i magazynów, 

odkurzanie hal i magazynów

gruntowne i kompleksowe usługi sprzą-

tania pobudowlanego i całkowitego usu-

nięcia powstałych zanieczyszczeń,

czyszczenie i dezynfekcja instalacji wen-

tylacyjnych, klimatyzacyjnych, tłuszczo-

wych,

czyszczenie maszyn i urządzeń przemy-

słowych,

czyszczenie konstrukcji, instalacji prze-

mysłowych oraz innych trudno dostęp-

nych elementów,

czyszczenie zbiorników i silosów przemy-

słowych z wykorzystaniem różnych me-

tod w zależności od rodzaju powierzchni 

i stopnia zabrudzenia,

czyszczenie w przemyśle spożywczym – 

regularne i gruntowne czyszczenie za-

pewnia spełnienie restrykcyjnych prze-

pisów BHP i sanepidu, a także pozwala 

dbać o stan techniczny i higieniczny urzą-

dzeń i pomieszczeń kojarzonych z żyw-

nością.



Oprócz usług związanych z kompleksowym my-

ciem okien, elewacji czy sprzątaniem biur, zaj-

mujemy się również całorocznym, w tym zimo-

wym, utrzymaniem terenów zewnętrznych na 

obiektach przez nas obsługiwanych. Ponadto, or-

ganizujemy i przygotowujemy obiekty do wszel-

kiego rodzaju imprez, eventów itp. Prowadzi-

my serwis awaryjny- godzinowy. Zajmujemy się 

sprzątaniem/doczyszczaniem pobudowlanym 

obiektów wraz z ich kompleksowym przygotowa-

niem do odbioru inwestycji budowlanej. 

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem sper-

sonalizowanych planów czystościowych, które 

mają na celu wprowadzenie oszczędności w za-

kresie zakupu i dostawy środków chemicznych 

oraz materiałów higienicznych.
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Nie boimy się wyzwań. Jeśli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo usługi odpowiadającej Państwa 

oczekiwaniom, a mieści się ona w spektrum działalności firmy, z pewnością ją dla Państwa zreali-

zujemy. Wystarczy się z nami skontaktować.

Kompleksowa obsługa obiektów
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Wybrane realizacje

Dbamy o czystość obsługiwanych przez nas 

obiektów, zachowując najwyższą jakość, stale 

podnosząc jakość naszych usług.

Prace wysokościowe to wisienka na torcie 

wśród naszych usług.

Czyszczenie specjalistyczne prowadzone przez 

nasz zespół podoła najcięższym zadaniom.

Specjalistyczne prace z wykorzystaniem  

wysokiego ciśnienia pozwalają nam uzyskać 

ponadprzeciętne efekty.
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„Polecamy firmę Alpineco s.c jako godnego zaufania partnera, świadczącego usługi rzetelnie  

i fachowo. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Alpineco s.a. jako 

profesjonalistów z dużym doświadczeniem, świadczących usługi na najwyższym poziomie.”

 

Referencja dla Alpineco s.c.

Referencje
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ul.  Łużycka 16/113
44-100 Gliwice

          +48 690 909 676
          kontakt@alpineco.pl


