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ZAKRES PRAC : 

• ELEWACJE BUDYNKÓW  
• DACHY BUDYNKÓW  
• CHODNIKI I POLBRUKI   
• PANELE FOTOWOLTAICZNE  
• OKNA, SZYBY, PRZESZKLENIA   
• SPRZĄTANIE WENĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW Z DROBNYMI PRACAMI  
• PRACE NA WYSOKOŚCI   

• PRZYCINANIE GAŁĘZI   
• WYNAJEM PODNOŚNIKA  

• CIŚNIENIOWE PRZEPYCHANIE RYNIEN I KANALIZACJI   
• CZYSZCZENIE, PRZEPYCHANIE I DEZYNFEKCJA ZSYPÓW ŚMIECIOWYCH  
• DEZYNFEKCJA PIANOWA  
• USŁUGI TELEINFORMATYCZNE (MONITORING, TV, INTERNET)  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ ->
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ELEWACJE BUDYNKÓW

Państwa budynek jest brudny, przez co traci na walorach estetycznych, widoczne plamy, zacieki, 
wieloletnie naleciałości i brud...   W klimacie nadmorskim częstym problemem elewacji i dachów są
liczne wykwity i glony, w szczególności na południowych ścianach budynków. Wbrew pozorom nie 
jest to łatwe do usunięcia na własną rękę. Dzięki naszej ciśnieniowej myjce gorącowodnej i użyciu 
odpowiedniej chemii – całkowicie biodegradowalnej, jesteśmy w stanie usunąć praktycznie każde 
zabrudzenie elewacji. 

Zapraszamy do kontaktu z
naszą firmą! 

Umówimy się na bezpłatne
oględziny Państwa budynku
pod kątem stopnia zabrudzeń i
jego rodzaju, metrażu, wyceny
naszej usługi. 

Technologia mycia elewacji nie jest prosta.
Zdarza się że bardzo często czasochłonna, wymaga rozstawienia rusztowania... ale nie dla nas! 
posiadamy swój podnośnik koszowy o wysokości aż 22m w górę który w bardzo krótkim czasie 
przemieszcza operatora z miejsca na miejsce przez co mycie jest bardzo efektywne.

Jeśli podczas mycia odkryjemy odparzenia lub uszkodzenia elewacji, naprawimy ją. Często 
nawarstwiona powierzchnia brudu przykrywa wady i spękania tynku ozdobnego i dopiero po 
profesjonalnym wyczyszczeniu jest to widoczne. 

Dodatkowo aby zabezpieczyć Państwa budynek od kolejnej naszej wizyty w krótkim czasie jest 
naniesienie preparatów pleśnio i grzybobójczych.  Używamy profesjonalnych środków 
chemicznych, które zabezpieczą Państwa elewację przed szybkim powrotem nieestetycznych 
wykwitów i zielonych nalotów. 

W przypadku bardzo starych elewacji, które
posiadają już przebarwienia i mimo że czyste nie
spełnią Państwa oczekiwań odnośnie walorów
estetycznych wykonujemy usługi z zakresu
malowania elewacji maszynami natryskowymi w
kolor jaki Państwo wybierzecie!



DACHY BUDYNKÓW

Brudny dach, porośnięty mchem, zacieki, porosty, zieloe naloty... Z reguły dach jest miejscem na 
które nikt nie zwraca uwagi. Czy zastanawialiście się Państwo... jak wyglądałby nowy dach ? 
Zapewne pięknie... Jedyny problem, ogromne koszty wymiany dachówek, powstrzymują przed tego
typu operacją. 
Wychodzimy do Państwa z propozycją naszych profecjonalnych usług. Państwa dach może 
wyglądać jak nowy za ułamek ceny nowego dachu! Dzięki naszej ciśnieniowej myjce gorącowodnej 
i użyciu odpowiedniej chemii – całkowicie biodegradowalnej, jesteśmy w stanie usunąć praktycznie
każde zabrudzenie dachu. 

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! 

Umówimy się na bezpłatne oględziny Państwa
budynku pod kątem stopnia zabrudzeń i jego
rodzaju, metrażu, wyceny naszej usługi. 

Jeśli podczas mycia odkryjemy uszkodzenia,
naprawimy je, uszczelnimy ewentualnie
przecieki, wyczyścimy rynny. 

Jeśli któraś z Państwa pionowych rynien jest niedrożna przepchamy ją, posiadamy specjalistyczny 
sprzęt do udrażniania rynien i kanalizacji! 

Technologia mycia dachów nie jest prosta.
Zdarza się że bardzo często czasochłonna –ale  nie dla nas, posiadamy swój podnośnik koszowy o 
wysokości aż 22m w górę który w bardzo krótkim czasie przemieszcza operatora z miejsca na 
miejsce przez co mycie jest bardzo efektywne.

Mycie dachu przeprowadzamy w trzech etapach : 
1. Płukanie dachu zimną wodą pod bardzo dużym ciśnieniem.
2. Oprysk dachu środkiem chemicznym w postaci piany
3. Mycie dachu gorącą wodą pod bardzo dużym ciśnieniem

 
Dodatkowo aby zabezpieczyć Państwa dach od kolejnej naszej wizyty w krótkim czasie jest 
naniesienie preparatów pleśnio i grzybobójczych.  Używamy profesjonalnych środków 
chemicznych, które zabezpieczą Państwa dach przed szybkim powrotem nieestetycznych wykwitów
i zielonych nalotów. 

W przypadku bardzo starych dachów, które posiadają już przebarwienia i mimo że czyste nie 
spełnią Państwa oczekiwań odnośnie walorów estetycznych wykonujemy usługi z zakresu 
malowania dachów maszynami natryskowymi w kolor jaki Państwo wybierzecie!



CHODNIKI I POLBRUKI 

Przebarwiona kostka, cała we mchu, plamy, gumy do żucia. Wbrew pozorom nie jest to łatwe do 
usunięcia na własną rękę. Dzięki naszej ciśnieniowej myjce gorącowodnej i użyciu specjalistycznego
talerza myjącego, jesteśmy w stanie usunąć praktycznie każde zabrudzenie Państwa polbruków i 
chodników. Nasz profesjonalny sprzęt zrobi to gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem lecz "na 
sucho" jak ? Specjalistyczny talerz wyposażyliśmy w system odsysania brudu i wody badzo długim 
wężem wprost do najbliższej studzienki lub w inne wybrane miejsce. Z racji tego, iż robimy to 
wyłącznie bardzo gorącą wodą czyszczenie jest wyjątkowo skuteczne a przede wszystkim nie 
zanieczyszczamy środowiska! W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń olejowych używamy 
mocnej chemii, wtedy odsysany urobek odprowadzamy do specjalnych beczek i utylizujemy. 

Efekt jest piorunujący i widoczny zaraz po
wyschnięciu! 

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! 
Umówimy się na bezpłatne oględziny Państwa
polbruku pod kątem stopnia zabrudzeń i jego
rodzaju, metrażu, wyceny naszej usługi. 

Dodatkowo aby zabezpieczyć i poprawić walory estetyczne Państwa chodnika wykonujemy 
usługi impregnacji z efektem mokrej kostki 

Impregnacja zalety - 

– kolory kostki bardziej wyraziste i mniej blakną
– wyrażny wzrost mrozoodporności
– ograniczenie nasiąkliwości zabrudzeń



PANELE FOTOWOLTAICZNE

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularnym sposobem odzyskiwania energii i 
oszczedności. Coraz więcej domostw decyduje się na to rozwiązanie. 
Nasza firma wychodzi na przeciw klientom posiadającym na swoim dachu instalacje paneli 
słonecznych. Efektywna praca paneli jest możliwa wyłącznie dzięki właściwej i regularnej ich 
konserwacji. Czyste powierzchnie modułów fotowoltaicznych czynią je bezawaryjnymi oraz 
pozwalają wykorzystywać w pełni ich parametry techniczne pochłaniające energię ze słońca. 

Częstym problemem w utrzymaniu czystości paneli słonecznych są 

– odchody ptasie
– sól w wilgotnym powietrzu (klimat nadmorski) 
– kurz i zapylenia z obszarów leśnych
– osady z kwaśnych deszczy 
– zapylenia z okolicznych budów 

Spadki mocy i wydajności paneli słonecznych potrafi osiągnąć poziom 30%. 

Wszystkie wyrzej wymienione zabrudzenia poza spadkiem wydajności są w stanie uszkodzić 
instalację fotowoltaiczną! 

Regularnie myte i konserwowane panele słoneczne: 

– wykorzystują pełną swoją wydajność przetwarzając więcej promieniowania słonecznego
– pracują bezawaryjnie

Czyszenie paneli odbywa się myjką z niskim ciśnieniem wyłacznie wodą zdeminarelizowaną w celu 
uniknięcia powstawania zacieków z kamienia. 



Wiele firm handujących i montujących instalacje fotowoltaiczne nie informuje swoich klientów o 
konieczności ich czyszczenia. Producenci zalecają mycie raz lub dwa razy do roku, po okresie 
zimowym – wiosną, po okresie letnim – zimą. 

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! 

Umówimy się na bezpłatne oględziny Państwa instalacji   pod kątem stopnia zabrudzeń i jego
rodzaju, metrażu, wyceny naszej usługi. 

OKNA, SZYBY, PRZESZKLENIA 

Oszklenie lub okna na dużej niedostępnej wysokości ? Dla nas to nie problem. Posiadamy auto ze 
zwyżką o zasięgu 22 m! Sięgniemy prawie wszędzie i umyjemy Twoje przeszklenia.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Umówimy się na bezpłatne oględziny Państwa przeszkleń 
pod kątem stopnia zabrudzeń i jego rodzaju, metrażu, wyceny naszej usługi.



SPRZĄTANIE WENĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW Z DROBNYMI PRACAMI

Dbamy o klatki schodowe, parkingi, garaże, chodniki, przyległe tereny zielone. Dysponujemy 
profesjonalnym sprzętem sprzątającym oraz używamy sprawdzone środki chemiczne. Z 
powierzonych prac wywiązujemy się rzetelnie i sumiennie. Nie sprzątamy na wyścigi, ponieważ 
wiemy, że najlepszą rekomendacją jest zadowolony klient. Zachęcamy do kontaktu przedstawicieli 
wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków. Gwarantujemy owocną współpracę!

zakres wykonywanych czynności:

wewnątrz budynku:

•codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku
•przeznaczonych do ogólnego użytku, bieżące odkurzanie parapetów, tablic, czyszczenie 
wycieraczek,
•omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych,
•mycie klatek schodowych, korytarzy i kabin wind,
•mycie parteru, wejścia do budynku,
•mycie lamperii, balustrad, grzejników,
•mycie okien i drzwi,
•mycie szyb w bramach wejściowych,
•wykonywanie dezynfekcji wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

poza budynkiem:

•zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych,
•opróżnianie koszy na śmieci,
•usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli
•pryzmowanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów,
•pielęgnowanie zieleńców, kwietników i krzewów, a w tym
•usuwanie śmieci z trawników,
•usuwanie trawy z chodników i opasek wokół budynku,
•koszenie trawy wokół budynku,
•grabienie terenów przyległych,
•przycinanie żywopłotów.



Inne czynności:

•wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych,
•utrzymywanie w należytym porządku i estetyce gablot informacyjnych na klatkach 
schodowych,
•usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku: 
ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Administratora i 
Zarządu,
•wykonywanie innych czynności nie wymienionych bezpośrednio w niniejszym zakresie, 
według życzenia Klienta.

PRACE NA WYSOKOŚCI 

Nasza firma zajmuje się wszelakimi pracami na wysokości przy użyciu podnośnika teleskopowo-
swożniowego o maksymalnym zasięgu 22m w górę. Budowa naszego podnośnika pozwala 
dotrzeć w najbardziej niedostępne miejsca na dużych wysokościach z przycinaniem gałęzi 
włącznie. 

Przykładowe prace :
– MONTAŻ KAMER/SERWIS
– PRZYCINANIE GAŁĘZI 
– KONSERWACJA ANTEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
– UKŁADANIE LINII NAPOWIERZNYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH 
– MONTAŻ ANTEN SATELITARNYCH 
– CZYSZCZENIE / NAPRAWA RYNIEN
– PRACE DEKARSKIE

Zapraszamy do kontaktu z  naszą firmą! Umówimy się  na  bezpłatne oględziny zadania,  które
Państwo chcielibyście nam zlecić, omówimy, wycenimy, zrobimy

.



PRZYCINANIE GAŁĘZI 

Drzewa także czasem wymagają profesjonalnego podejścia, nie tylko z uwagi na ich nadmierne
rozrastanie się lecz także na bezpieczeństwo przechodniów.

Grube, nadłamane gałęzie to bowiem przyczyny wielu nieszczęśliwych wypadków, szczególnie 
podczas burz i wichur, dlatego właściciele terenów bogatych w okazałe drzewa powinni stale zlecać
ich pielęgnowanie.

Skontaktuj się z nami! Posiadamy własny podnośnik, który sięga 22 m w górę, profesjonalne piły 
i wykwalifikowanych pilarzy. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

Umówimy się na bezpłatne oględziny zadania, które Państwo chcielibyście nam zlecić, omówimy, 
wycenimy, zrobimy!



WYNAJEM PODNOŚNIKA

Oferujemy Państwu wynajem naszego podnośnika teleskopowo-swożniowego o maksymalnym
zasięgu  22  m  w  górę  oraz  10  m  w  bok  wraz  z  doświadczonym  operatorem  posiadającym
państwowe uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego) 

Budowa naszego podnośnika pozwala dotrzeć w najbardziej niedostępne miejsca na dużych 
wysokościach. 

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Umówimy się na dogodny dla Państwa termin.



CIŚNIENIOWE PRZEPYCHANIE RYNIEN I KANALIZACJI 

Zapchane rynny pionowe lub niedrożne ciągi kanalizacyjne, posiadamy specjalistyczny sprzęt do
przepychania, oczyszczania i rozbijania zgromadzonych zanieczyszczeń.      

Do przepychania i czyszczenia wykorzystujemy specjalną obrotową głowicę ciśnieniową z gorącą 
wodą o zasięgu ponad 30m, którą wprowadzamy bezpośrednio w zapchaną rurę lub rynnę.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Umówimy się na bezpłatne oględziny zadania, które 
Państwo chcielibyście nam zlecić, omówimy, wycenimy, zrobimy!



CZYSZCZENIE, PRZEPYCHANIE I DEZYNFEKCJA ZSYPÓW ŚMIECIOWYCH

Zsypy  śmieciowe  w  wieżowcach  potrafią  być  prawdziwym  utrapieniem  mieszkańców,  zalegające  śmieci  na
ściankach, odór z pomieszczeń zsypowych, bakterie.     

Do czyszczenia wykorzystujemy specjalną obrotową głowicę ciśnieniową z gorącą wodą o zasięgu 
ponad 30m, którą wprowadzamy bezpośrednio w zsyp śmieciowy, woda podawana jest z środkiem 
myjąco-dezynfekującym docierającym do wszystkich punktów zsypu, wypłukując nagromadzone 
warstwy śmieci.

Po zakończonym procesie umyjemy gorącą wodą i zdezynfekujemy komorę dolną zsypową.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Umówimy się na bezpłatne oględziny zadania, które 
Państwo chcielibyście nam zlecić, omówimy, wycenimy, zrobimy!



DEZYNFEKCJA PIANOWA

Dezynfekcja pianowa jest  najskuteczniejszą metodą dezynfekcji  pomieszczeń socialnych,  piwnic,
dolnych pomieszczeń zsypów śmieciowych, pojemników na śmieci. Ciepła piana aplikowana pod
ciśnieniem  bezpośrednio  na  powierzchnie  gwarantuje  dotarcie  do  największych  zakamarków
zabijając ogniska bakterii, wirusów i przykrych zapachów.  

Kolejnym etapem w zależności od piany jest jej zmycie pod dużymy ciśnieniem bardzo gorącą wodą
lub pozostawienie jej w zależności od rodzaju piany na którą się Państwo zdecydują .

Jedno jest pewne! Dezynfekcja gorącą pianą jest bardzo skuteczna.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą! Umówimy się na bezpłatne oględziny zadania, które 
Państwo chcielibyście nam zlecić, omówimy, wycenimy, zrobimy!



USŁUGI TELEINFORMATYCZNE (MONITORING, TV, INTERNET)

– projektowanie,montaż oraz serwis monitoringu – kamery na budynkach (duże wysokości)
– projektowanie,montaż  orwz  serwis  sieci  internetowych  bezprzewodowych  WIFI  oraz

przewodowych - 
– projektowanie,montaż oraz systemów audiowizualnych - 
– projektowanie, montaż, oraz serwis systemów alarmowych wraz z systemami - inteligentne

domy - 
– projektowanie,montaż oraz serwis systemów elektrycznych -
– projektowanie,montaż oraz serwis systemów przywoławczych - 
– projektowanie,montaż oraz serwis systemów hotelowych - zamki elektroniczne na karty 

Zapraszamy do kontaktu z  naszą firmą! Umówimy się  na  bezpłatne oględziny zadania,  które
Państwo chcielibyście nam zlecić, omówimy, wycenimy, zrobimy!



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 +48 660 877 200 

 MYCIE,  PRACE NA WYSOKOŚCI, WYNAJEM PODNOŚNIKA, WSPÓŁPRACA,
DEZYNFEKCJA

 +48 660 877 200  +48 505 289 415 

SPRZĄTANIE, PRANIE 

+48 660 033 238

DZIAŁ TELEINFORMATYCZNY  

+48 788 304 542

WWW.PINKUP.PL 

kontakt@pinkup.pl

http://WWW.PINKUP.PL/

