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 Mappa
Upratovanie priestorov Pulinova v San Giovanni Lupatoto, provincia Vero
na, je upratovacia firma, ktorá získala skúsenosti po?as dlhých rokov v sektore upra
tovania domácností, priemyselných a verejných priestorov a starostlivosti o zele?. P
onúkame to najlep?ie pre va?u ?istotu, starostlivé slu?by a kvalifikovaný a pozorný
personál. Zaoberáme sa upratovaním bytových domov, udr?iavaním záhrad, dezin
sekciou a vypratávaním pivníc v civilnej oblasti. V sektore priemyselných stavieb za
bezpe?ujeme ?istenie ve?kých priestranstiev, upratovanie interiérov a exteriérov (p
ráce vo vý?kach sú zabezpe?ené pomocou vý?ahových plo?ín), vonkaj?ie umývanie
presklených kancelárií a budov. Zaru?ujeme efektívne a presné slu?by, sme upratov
acia firma, ktorá doká?e uspokoji? akéko?vek potreby a po?iadavky. Ak máte otázky
alebo potrebujete informácie telefonujte na ?íslo: 045.9250291. Pulinova di Poli Atti
lio je ve?mi aktívna upratovacia firma vo Verone a provincii. Vybudovali sme pevnú
základ?u zákazníkov v?aka ústnej reklame o poskytovaní kvalitných slu?ieb v sektor
e upratovania. UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ: Zákazníkovi poskytujeme prvotriedne
?istiace slu?by s pou?itím roztokov, ktoré zaru?ujú po?adovanú úrove? kvality. Ponú
kame efektívne a pedantné ?istiace slu?by domácností a obytných domov. STAROS
TLIVOS? O ZELE?: Starostlivos? o zele?, údr?ba záhrad a zelene, slu?by dezinfekcie a
deratizácie. Zabezpe?ujeme ú?inné a kvalitné rie?enia, slu?by, ktoré uspokoja ka?dú
potrebu a po?iadavku. PRIEMYSELNÉ UPRATOVANIE: Pulinova má vo výbave zariad
enia a vybavenie, aby zabezpe?ila ?istiace slu?by priemyselných a verejných
priestranstiev. ?istenie kancelárií, presklených plôch a okien, ?istenie vo vý?kach sk
úsenými zamestnancami pomocou vý?ahových plo?ín.

 Descrizione
Upratovanie priestorov Pulinova v San Giova
nni Lupatoto, Verona, je upratovacia firma, k
torá získala skúsenosti po?as dlhých rokov v
sektore upratovania domácností, priemyseln
ých a verejných priestorov a starostlivosti o z
ele?. Ponúkame to najlep?ie pre va?u ?istotu,
starostlivé slu?by a kvalifikovaný a pozorný p
ersonál. Zaoberáme sa upratovaním bytovýc
h domov, udr?iavaním záhrad, dezinsekciou
a vypratávaním pivníc v civilnej oblasti. V sek
tore priemyselných stavieb zabezpe?ujeme ?
istenie ve?kých priestranstiev, upratovanie in
teriérov a exteriérov (práce vo vý?kach sú za
bezpe?ené pomocou vý?ahových plo?ín), vo
nkaj?ie umývanie presklených kancelárií a bu
dov. Zaru?ujeme efektívne a presné slu?by, s
me upratovacia firma, ktorá doká?e uspokoji
? akéko?vek potreby a po?iadavky. Ak máte o
tázky alebo potrebujete informácie telefonuj
te na ?íslo: +390459250291. Pre bli??ie infor
mácie nav?tívte na?u webovú stránku.
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PULINOVA DI POLI ATTILIO- Ponuka prof
esionálnych upratovacích slu?ieb domá
cností, údr?by záhrad
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ti.it
Via G. Lavorenti 21/A, San Giovanni
Lupatoto, 37057
PULINOVA V. Lavorenti, 21/A 3705
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