
WESTIA
Utrzymanie porządku  

jeszcze nigdy nie było takie proste!



WESTIA Profesjonalny serwis sprzątający
Wynajem maszyn czyszczących
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WESTIA
Gdziekolwiek się pojawimy,

tam lśni czystością

WESTIA – poznajmy się

Firma WESTIA zajmuje się świadczeniem usług  
z zakresu profesjonalnego czyszczenia powierzchni 
wewnątrz i na zewnątrz budynków biurowych, han-
dlowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej, 
placów pobudowlanych i wielu innych obiektów. 
Dysponujemy zaawansowanym, nowoczesnym 
sprzętem umożliwiającym szybkie i dokładne 
czyszczenie nawet bardzo dużych powierzchni. 
Naszym klientom oferujemy usługę sprzątania lub 
wynajmu maszyn sprzątających. Specjalizujemy 
się w obsłudze osiedli mieszkaniowych na terenie  
Warszawy  i okolic.
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Dlaczego warto?

Mamy doświadczenie w profesjonalnej obsłudze 
techniczno-porządkowej obiektów i terenów 
zewnętrznych. Sumienność oraz profesjona-
lizm zarówno ze strony pracowników, jak i ekipy 
zarządzającej, gwarantuje dokładność i solidność 
wykonywanych przez nas usług. Niezmierną 
uwagę przywiązujemy do indywidualnych potrzeb 
współpracujących z nami firm, każdy bowiem ma 
inne wymagania.

Wdrażamy nowoczesne standardy, dbamy  
o odpowiednie wyszkolenie naszych pracowników 
i kadry zarządzającej, inwestujemy w spe-
cjalistyczny sprzęt i nie pozostajemy w tyle za 
obowiązującymi trendami. Zawsze staramy się być 
o krok do przodu przed konkurencją i wychodz-
imy dokładnie naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
również tych najbardziej wymagających.
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Jak pracujemy?

Dokładnie, szybko, sprawnie i używając  
bezpiecznych, ekologicznych rozwiązań. 

Czyste miejsce to nie tylko takie, które jest po-
zbawione kurzu, brudu i zarazków, ale również 
takie, które nie stanowi zagrożenia dla osób tam 
przebywających. Wiele chemicznych środków 
dezynfekcyjnych nie wpływa korzystnie na nasze 
zdrowie. Dlatego my prezentujemy inne podejście. 
Wykorzystujemy jedynie takie środki, które są  
w pełni bezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Dobór właściwej metody czyszczenia zależy od:

stopnia zabrudzenia »
rodzaju wykładziny »
czasu schnięcia »
posiadanych urządzeń »

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników  
z uprawnieniami do obsługi maszyn. Dbamy o to, 
by nasi pracownicy charakteryzowali się wysoką 
kulturą osobistą, dokładnością, systematycznością
i umiejętnościami. Nieustannie podnosimy wy-
magania stawiane nie tylko przed naszymi pra-
cownikami, ale przede wszystkim przed nami, jako 
przedsiębiorstwem. Wszystko po to, by świadczyć 
jeszcze lepsze usługi.

Poznaj zakres naszych usług:

sprzątanie pobudowlane, po remontach »
wynajem maszyn sprzątających »
sprzątanie hal produkcyjnych i handlowych »
utrzymanie czystości na osiedlach   »
mieszkaniowych
utrzymanie czystości w biurach i budynkach  »
użyteczności publicznej

Ekologia ponad wszystko!

Jesteśmy dumni z tego, że możemy się poszczycić 
mianem firmy ekologicznej, wykorzystującej jedy-
nie sprawdzone i bezpieczne preparaty czyszczące 
oraz metody dezynfekcyjne. Standardowe środki 
chemiczne mogą wywoływać uczulenia, a nawet 
zatrucia.

TO WAŻNE!
Środki czyszczące, których używamy, nie 
przedostają się do środowiska, nie stwarzają 
zagrożenia dla ludzi i zwierząt, nie wywołują 
chorób ani reakcji alergicznych. To CZYSTE 
bezpieczeństwo!
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Sprzątanie pobudowlane  
i po remontach

Odczyszczenie lokalu po remoncie może graniczyć 
z cudem. Ślady po farbie, obecny wszędzie pył  
i kurz, smary, tynki i wiele innych zanieczyszczeń. 
Sprzątnięcie tego wszystkiego bez specjalisty-
cznych maszyn i środków często jest niemożliwe, 
a przynajmniej bardzo czasochłonne.

WESTIA specjalizuje się w tego typu pracach i gwa-
rantuje, że po naszej wizycie lokal, mieszkanie oraz 
każda inna powierzchnia będzie lśniła czystością. 

Oto co możemy zaoferować:

Sprzątanie mieszkań »  – mycie i doczyszczanie 
okien, balustrad, drzwi, grzejników, białego 
osprzętu, gresu, terakoty, żywicy, odkurzanie 
posadzki, doczyszczanie posadzek na mokro 
bądź na sucho.

Sprzątanie klatek schodowych i holi win- »
dowych – mycie i doczyszczanie gresu, tera-
koty, balustrad, portali drzwiowych, okien 
windowych, witryn, włazów dachowych itp.

Sprzątanie garażu podziemnego »  – mycie i do-
czyszczanie posadzki betonowej, żywicznej, 
mycie instalacji, sprzętu ppoż, bram 
garażowych. Specjalistyczne sprzątanie ta-
kich pomieszczeń jak: węzeł cieplny pomp 
CO, hydrofornia itp.

Sprzątanie terenu budowy »  – organizacja bu-
dowy zgodnie z przepisami bhp i ppoż, zabez-
pieczenie elementów, które mogą ulec usz-
kodzeniu, zbieranie pozostałości materiałów 
budowlanych, udrażnianie rur odpływowych, 
wygrabianie z ogródków lokatorskich.

Utrzymanie w czystości dużych powie-
rzchni może być problematyczne. 
Bez dysponowania specjalistycznym 
sprzętem taka operacja trwa długo,  
i właściwie po zakończeniu sprzątania 
trzeba niedługo zaczynać od nowa, 
bo to, co było czyste, zdążyło już się 
zabrudzić. Zatrudniając naszą firmę 
zyskujesz coś więcej, niż czyste wnętrze – 
pewność szybkiej realizacji, długotrwałej 
świeżości i nieskazitelnej czystości nawet 
tam, gdzie nie widać.
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Sprzątanie hal produkcyjnych 
i handlowych

Duże powierzchnie wymagają zaangażowania 
wielu ludzi i profesjonalnego sprzętu 
czyszczącego, by móc efektywnie utrzymać je 
w czystości. Tu nie wystarczą zwykłe usługi, ja-
kie świadczą firmy sprzątające. Zajmujemy się 
sprzątaniem hal produkcyjnych i handlowych. 
Wielkość powierzchni nie ma znaczenia – gwa-
rantujemy szybką i sprawną realizację usługi. 

Co robimy?

WESTIA to przedsiębiorstwo wielobranżowe, 
świadczące usługi w zakresie sprzątania, utrzymy-
wania w czystości powierzchni mieszkalnych, biuro- 
wych oraz handlowych, a także zajmujące się 
wynajmem maszyn czyszczących. Zakres usług 
zawsze dobierany jest indywidualnie, kierując się 
potrzebami klientów.

Jak pracujemy?

Możemy poszczycić się wykwalifikowaną kadrą 
kierowniczą oraz doskonale wyszkolonymi pra-
cownikami. Kierujemy się standardami  „Gwarant 
Czystości i Higieny”. oraz ISO 9001, dlatego nasi 
klienci mogą być pewni naszych usług. Dbamy 
o to, by prace porządkowe wykonać szybko  
i dokładnie.

Czystość 100%

Stosujemy bezpieczne środki chemiczne, 
gwarantujące głębokie czyszczenie również tru-
dno dostępnych miejsc. Eliminujemy brud, kurz, 
zabrudzenia remontowe, a także wszelkiego 
rodzaju mikroorganizmy, bakterie, wirusy, grzyby 
itp. Po naszej wizycie lokal będzie lśnił czystością 
jak nigdy.

Sprzątanie osiedli, biur  
i budynków użyteczności 
publicznej

WESTIA świadczy usługi w zakresie profesjona- 
lnego sprzątania wewnątrz i na zewnątrz obiektów. 
Oferujemy kompleksowe utrzymanie czystości 
w budynkach użyteczności publicznej i biurach, 
sprzątanie mieszkań, odśnieżanie chodników, 
sprzątanie klatek schodowych. Ważną część naszej 
oferty stanowi utrzymanie terenów zielonych np. 
koszenie trawy czy wycinka krzewów. Specjalizu-
jemy się w obsłudze osiedli mieszkaniowych na te-
renie Warszawy  i okolic. 

W utrzymaniu czystości opieramy się na wyso- 
kiej jakości środkach chemicznych, rzetelnie opra-
cowanych procedurach działania oraz nieusta- 
nnej kontroli pracy. Nasza oferta skierowana jest 
do osób fizycznych, firm oraz instytucji.

Potrzebujesz indywidualnej oferty, dopasowanej do własnych potrzeb? Skontaktuj się z nami. Nasz 
doradca przedstawi Ci propozycje i korzyści wynikające ze współpracy. 
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Czy wiesz, że?

Przykładowe rodzaje powierzchni i sposoby czyszczenia:

Podłogi drewniane: olejenie, woskowanie,  »
olejowanie i woskowanie, lakierowanie 
– wymagają codziennego mopowania na 
sucho, przemywania na wilgotno z zastoso- 
waniem preparatu na bazie mydła, okreso-
wego nakładania preparatu pielęgnacyjnego.

Posadzki elastyczne PVC, linoleum,   »
kauczuk itp. – pielęgnacja polega na mo-
powaniu na sucho i okresowym stripe-
rowaniu i nakładaniu polimerowych filtrów 
ochronnych.

Posadzki kamienne »  – pielęgnacja polega na 
usunięciu piasku przy pomocy mopowania 
na sucho oraz myciu preparatami o neutra- 
lnym pH.

Posadzki z korka »  – pielęgnacja polega na 
mopowaniu oraz myciu z minimalną ilością 
wody.
Posadzki betonowe i żywiczne »  – codzienna 
usługa sprzątająca polega na maszynowym 
umyciu powierzchni.

Podłogi ceramiczne »  – codzienna pielęgnacja 
to mopowanie na mokro lub okresowe 
gruntowne czyszczenie przy użyciu maszyn 
sprzątających.

Dobierając metodę i czas czyszczenia danego 
podłoża, kierujemy się wytycznymi ISO 9001 
oraz Gwarant Czystości i Higieny, naszym 
doświadczeniem i wymaganiami klienta. 
Wszystko po to, aby zlikwidować 100% 
brudu.

ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Association) wyróżnia 5 metod obliczania czasów sprzątania 
w zależności od przyjętych parametrów.
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Wynajem maszyn sprzątających

WESTIA świadczy nie tylko usługi porządkowe, ale również wynajem maszyn sprzątających. Jeśli nie 
potrzebujesz całej ekipy, a jedynie chcesz wypożyczyć maszynę z przyjemnością prezentujemy ofertę 
w tym zakresie. Dysponujemy nowoczesnymi, zaawansowanymi maszynami, gwarantującymi szybkie 
czyszczenie powierzchni o zróżnicowanym stopniu zabrudzenia.

Jednotarczowa szorowarka/polerka »  – to 
urządzenie do profesjonalnych zastosowań 
przy gruntownym czyszczeniu/polerowaniu 
posadzek podłogowych. 

Maszyny czyszcząco-zbierające »  – bateryjne 
bądź prądowe urządzenia o nowoczesnej 
konstrukcji i doskonałych parametrach 
technicznych, przeznaczone do codziennej 
pielęgnacji oraz doczyszczania posadzek  
o dużym stopniu zabrudzenia. 

Zamiatarki ręczne »  – wyjątkowo zwrotne 
maszyny, które dzięki swym małym gabary-
tom mogą skutecznie i szybko rozwiązać 
niejeden problem związany ze sprzątaniem 
posadzek wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynków.

Zamiatarki przemysłowe »  – urządzenia 
przeznaczone do utrzymania czystości na 

dużych powierzchniach wewnętrznych. 
Doskonałe parametry techniczne, mo-
cna konstrukcja oraz elementy ochronne  
zapewniają długie i bezproblemowe 
użytkowanie urządzenia.

Odkurzacze przemysłowe »  – uniwersalne 
urządzenia do pracy na sucho/mokro, do-
puszczone do zastosowań przemysłowych.

Odkurzacze piorące »  – przeznaczone są do 
czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg 
twardych i tapicerki (meblowej i samo-
chodowej) metodą ekstrakcji.

Osuszacze przemysłowe »  – do skroplenia 
wody wykorzystuje efekt rosy, czyli fakt, 
że woda skrapla się na zimnych powierz-
chniach. Osuszacze wykorzystywane są do 
odciągania wilgoci z budów, piwnic i innych 
miejsc, w których panuje zbyt duża wilgoć. 
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Przykładowe realizacje

Jesteśmy renomowaną firmą, której zaufało już wielu klientów z Warszawy i okolic. Współpracujemy 
zarówno z wielkimi przedsiębiorstwami, jak i mniejszymi klientami, poszukującymi profesjonalnych 
usług sprzątających. Każdego dnia utrzymujemy porządek w lokalach, halach usługowych i handlo-
wych, biurowcach oraz na warszawskich osiedlach. Wszystko po to, by osobom odwiedzającym owe 
miejsca żyło się lepiej i czyściej.

Inwestycje, w których świadczyliśmy bądź świadczymy usługi:

Słodowiec City »

Osiedle przy ul. Batalionów   » Chłopskich RD-BUD

Osiedle przy ul. Niedzielskiego »

Bemowo Park »

Kaufland ul. Lazurowa »

Osiedle Ursa ul. Hennela 3 »

Galeria Północna »

Dom Pod Zegarem ul. Bukowińska »

Osiedle przy ul. Jana Kazimierza »

Osiedle przy ul. Rechniewskiego »

Galeria Top Park ul. Obrzeżna 3 »

Osiedle Kolorowy Gocław »

Uniwersam Grochów Rondo Wiatraczna »

Artystyczny Żoliborz Ul. Powązkowska »

Nasi partnerzy
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889 227 446 

biuro@westia.com.pl 

www.westia.com.pl 

WESTIA


