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C L E A N I N G
S E R V I C E
C O N S T A N Ț A

Cleaning Service Constanța este

specializată în servicii de curățenie

zilnică, săptămânală sau personalizată, 

Cu o gamă largă de soluții de curățenie,

CSC se extinde în diverse sectoare,

inclusiv retail, comercial, industrial,

clădiri de birouri din sectorul public și

privat, etc. Știm că cerințele fiecărui

client sunt la fel de unice, la fel ca

afacerile lor, și tocmai de aceea oferim

soluții complete de curățenie,

personalizate special pentru fiecare

client în parte.

În calitate de potențial client, un

membru al echipei CSC vă va sta la

dispoziție pentru a discuta despre

cerințele dvs. cu privire la serviciile de

curățenie dorite. Acest lucru vă va

permite să împărtășiți orice preocupări

cheie pe care le aveți și bineînțeles,

punctele de focalizare dorite.

Ulterior CSC va efectua o vizită la fața

locului, unde va examina aspectul

fiecărei locații și vă va face o ofertă

corectă pentru serviciile solicitate.

Aceasta va include o lista detaliată a

recomandărilor de echipamente și a

cerințelor operaționale de curățare, 

pentru fiecare locație în parte.

CSC va crea un program de curățenie

personalizat, potrivit cerințelor,

structurilor de locație și bugetului dvs.

Fiecărei lucrări i se atribuie un

supervizor care va fi vizitat în mod

regulat de către managerul de zonă

pentru a asigura o gestionare optimă a

contractului.În calitate de client CSC,

veți avea acces direct la

supraveghetorii dvs. dedicați și la

managerul de conturi cu care puteți

discuta despre cerințele zilnice.
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Scopul CSC este de a oferi un serviciu

de încredere, la cele mai înalte

standarde și siguranță la un preț

competitiv.

Datorită unui management tânăr și a

nevoii de îmbunătățire permanentă a

metodelor de lucru și adaptare la noile

tehnici și tehnologii, CSC a reușit să

capete popularitate în rândul clienților.

Seriozitatea și buna pregătire a

personalului a reușit să se ridice

permanent la nivelul așteptărilor

clienților, dovada o fac recomandările

primite din partea colaboratorilor.

A T E S T Ă R I

Suntem singurii din Constanța care se

ocupă de curățarea profesionistă a

elementelor specifice de evacuare aer:

hote, tubulatură hote și ventilatoare.

Pe lângă certificatele necesare

curățeniei în clădiri, mijloace de

transport, dezinfecție, deratizare și

dezinsecție, CSC iese în evidență cu

faptul că este singura firmă autorizată

din Constanța posesoare a certificatului

de coșar autorizat, emis de către

Asociatia Coșarilor din România.

Curățare Hote: Hotă / Tubulatură  /
Ventilator

Curățenie La Check-Out

Spălare: Mochetă Aplicată / Saltele /
Canapele

Sevicii de Dezinfecție / Dezinsecție /
Deratizare

Curățenie generală și de întreținere
birouri

Curățenie scări de bloc

S E R V I C I I L E  C S C
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S E R V I C I I L E  D . D . D .  ( D E Z I N F E C Ț I E ,
D E R A T I Z A R E  Ș I  D E Z I N S E C Ț I E )

Dezinsecția este acțiunea de prevenire

sau de combatere a artropodelor

vectoare de germeni patogeni sau

daunătoare (direct sau indirect). În

medie o lucrare de dezinsecție durează

între 15 și 30 de minute, în funcție de

mărimea spațiului. Ulterior intervenției

este recomandată părăsirea spațiului

între 1 și 4 ore în 

Serviciile CSC vizează intervenții rapide

pentru combaterea dăunatorilor cu

efecte optime și remanențe în timp

pentru dăunatori comuni de depozite,

hale, magazine, spații comerciale,

gradinițe, școli, bar restaurante,

fastfood-uri etc. Vă sunt oferite servicii

complete de dezinsecție și deratizare

dar și de dezinsecție dezinfecție sau

dezinfecție deratizare.

funcție de tipul de dăunători prezenți.

Dezinfecția este metoda de

decontaminare prin care se urmărește

distrugerea în mediul fizic înconjurător a

formelor vegetale ale

microorganismelor în scopul prevenirii

și combaterii infecțiilor și în particular a

bolilor transmisibile. Dezinfecția poate fi

preventivă, având ca scop distrugerea

germenilor patogeni, terapeutică, cu

scopul de a elimina microbii și de a

combate bolile infecțioase.
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Aceasta poate fi terminală sau totală, cu

scopul de sterilizare completă a

spațiului.

Deratizarea reprezinta un complex de

măsuri aplicate de toți factorii interesați

pentru reducerea substanțială a

populației de șoareci și șobolani și

menținerii acestora la un nivel numeric

redus. Printre măsurile de combatere a

șoarecilor și șobolanilor se numără și

eliminarea surselor de apă și hrană.

În special eliminarea gunoiului menajer,

care facilitează apariția și dezvoltarea

rozătoarelor.

Produsele utilizate prezintă un spectru

larg de acțiune pentru diferiți agenți

patogeni cu acțiune bactericidă,

virucidă, fungicidă, sporicidă, etc și nu



Prin tot ceea ce am înțeles, învățat și

experimentat, respectând întocmai

toate procedurile, standardele și

acționând cu responsabilitate, folosim

doar substanțe biocide, virucide,

dezinfectanți care s-au dovedit prin

teste oficiale că acționează și înlătură

virusul COVID-19, aplicate prin

nebulizare, ștergere și aplicare

mecanică.

Este esențial să existe un plan eficient

și completat de experți în domeniul

curățeniei.

D E Z I N F E C Ț I E
Î N  C O N T E X T U L
C O V I D - 1 9
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Aceasta poate fi terminală sau totală, cu

scopul de sterilizare completă a

spațiului.

Deratizarea reprezinta un complex de

măsuri aplicate de toți factorii interesați

pentru reducerea substanțială a

populației de șoareci și șobolani și

menținerii acestora la un nivel numeric

redus. Printre măsurile de combatere a

șoarecilor și șobolanilor se numără și

eliminarea surselor de apă și hrană.

În special eliminarea gunoiului menajer,

care facilitează apariția și dezvoltarea

rozătoarelor.

Produsele utilizate prezintă un spectru

larg de acțiune pentru diferiți agenți

patogeni cu acțiune bactericidă,

virucidă, fungicidă, sporicidă, etc și nu

sunt periculoase pentru oameni și/ sau

animale. Echipamentele sunt eficiente

pentru orice tip de locație și situație.

Totodata, realizam servicii in

conformitate cu normele impuse de

Ministerul Mediului.



C U R Ă Ț A R E :  
H O T Ă  /  T U B U L A T U R Ă  /  V E N T I L A T O R

se elimină pericolul de a izbucni un

incendiu  (vaporii de grasime si

depunerile reziduale se regasesc

într-o stare inflamabilă în interiorul

hotei și a componentelor de tip

tubulatură de ventilație, zone aflate

în  proximitatea focului deschis lucru

care crește considerabil riscul de

aprindere). Incendiile pot cauza de

la distrugeri minore de ordin

material până la majore constând în

vieți omenești.

Operațiunea de servicii de curățare a

hotelor constă în măsuri de mentenanță

ce trebuie întreprinse asupra sistemelor

de evacuare a gazelor arse și a

vaporilor de grăsimi în scopul evitării

producerii unor incendii de proporții.

Prin intermediul serviciilor CSC se evită

mirosurile neplăcute, scurgerea

grăsimilor în preparate, reducerea

tirajului sau griparea ventilatorului.

Se mărește durata de viață a hotei –

costuri reduse. Curatarea periodica

de hote si sisteme de ventilatie va

ajuta sa evitati scurgerile de grasimi.

Acestea odată ajunse în mâncare,

grăsimile infestate pot cauza

toxiinfecții alimentare sau pagube

de ordin estetic precum pătarea

tavanelor de sub tubulaturi de

ventilatoare.

Se elimină impuritățile – bacterii și

microbi. Este importantă curațarea

de hote profesionale dar și întregul

sistem de ventilație pentru a evita

infestarea cu bacterii sau microbi.

Este bine de știut că depunerile de

grăsimi formează mediul propice

(substanța organică, căldura) pentru

dezvoltarea coloniilor de bacterii și

microbi.

Scăderea disfuncționalităților.

Curățarea hotelor ajută la

menținerea functionalității

sistemului în parametrii optimi. O

hotă cu depuneri consistente este

mult mai greu de curățat și ridică

semnificativ costurile cu aceasta 
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A V A N T A J E



Curățarea ventilatoarelor

Curățarea hotelor ce prezintă

depuneri de grăsimi solide și lichide.

Degresarea zonelor ce face

joncțiunea între hote și tubulatură

Curățarea tubulaturii aferente hotei:

(a)  prin folosirea detergenților

profesionali, specifici pentru

curățarea echipamentelor și prin

utilizarea echipamentelor ce

folosesc jet de apă sub presiune, (b)

prin curățarea chimica a tubulaturii.

Aparatele noastre curăță cu un jet

de apă cu presiune întreaga

tubulatură de sus până jos.

Grăsimea nu are nici o șansă și este

eliminată complet.

P R O C E S U L  D E
C U R Ă Ț A R E

operațiune comparativ cu o hotă

servisată periodic.
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C U R Ă Ț E N I E  G E N E R A L Ă  Ș I
D E  Î N T R E Ț I N E R E  B I R O U R I

Serviciile de curatenie profesionale sunt

accesibile si va scutesc de grija

angajarii de personal specializat si a

investitiei in echipamente si

consumabile costisitoare. Spatiile de

birouri necesita o aspirare si curatare in

profunzime, dar si o dezinfectare la fel

de minutioasa.

Acestea sunt vitale pentru a elimina

riscul imbolnavirilor la locul de

munca.Specialistii in curatenia birourilor

Cleanpro sunt instruiti pentru a furniza

servicii la cele mai ridicate standarde.

Stim cat de importante sunt atat atentia

la detalii, cat si folosirea produselor si

tehnicilor de dezinfectare potrivite.

Cleanpro va ofera servicii complete de

curatenie generala (lunara sau

saptamanala), curatenie curenta (zilnic –

inainte, in timpul sau dupa program) sau

permanenta (ori de cate ori este nevoie)
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Aspirarea mochetelor, covoarelor,

gresiei, parchetului etc.

Spălarea și lustruirea suprafețelor·

Ștergerea și lustruirea parchetului,

după caz·

Ștergerea prafului de pe toate

suprafețele care necesită această

operațiune·

Spalarea,stergerea si curatarea

dupa caz a geamurilor (interior si

exterior).

Aspirarea peretilor si indepartarea

panzelor de paianjen.

Curatarea exterioara a caloriferelor

si stergerea acestora.

Curatarea si stergerea prizelor,

intrerupatoarelor etc.

Stergerea usilor, tocurilor si

manerelor·

Curatarea, stergerea si lustruirea

obiectelor din spatiile sanitare.

Dezinfectarea grupurilor sanitare·

Lustruirea si stergerea faiantei din

baie, bucatarie etc.

Dezinfectarea dupa caz a locului de

luat masa, bucatariilor.

Curatarea exterioara a frigiderului,

aragazului, cuptorului cu microunde

etc.

Colectarea gunoiului.

Schimbarea sacilor menajeri.

Aerisirea incaperilor.

Odorizarea incaperilor inclusiv spatii

sanitare

C E  I M P L I C Ă :



S P Ă L A R E :  

Curățare canapele - Eliminare pete,

murdarie, urme dificile, alergeni si

acarieni din fotolii, canapele si

scaune tapitate

Curățare mochete - Curatare

completa, aspirare puternica cu

vibratii, igienizare si spalare

mochete cu injectie-extractie

Curățare saltele - Indepartare

murdarie, mirosuri si pete specifice

si eliminare acarieni prin

dezinfectare cu aburi

Firma noastra asigură servicii

profesionale de curățare a tuturor

tipurilor de fibre textile, în timp record!

Garantăm eliminarea murdăriei, petelor,

mirosurilor neplacute și acarienilor din

orice material, folosind tehnologii

avansate de aspirare cu

electrobatator/vibrații, spălare cu

injecție-extracție și igienizare cu aburi.

GARANȚIE 100% – în termen de 1 zi

lucrătoare, remediem gratuit orice

operațiune. Dacă constatați nereguli

acestea vor fi remediate gratuit, în

condițiile în care sunt operațiuni incluse

în pachet și au fost omise sau executate

necorespunzător.

SERIOZITATE – Tratăm cu rigurozitate

curățenia și ne luăm în serios misiunea

de a vă asigura spațiul propice la birou

sau la domiciliu. Soluțiile oferite de CSC

sunt complete, bine planificate și

eficiente.

PROFESIONALISM – Folosim

echipamente de ultimă generație cu

ajutorul cărora îndepărtăm murdăria de

orice fel. Mai mult, cu ajutorul soluțiilor

profesionale biodegradabile

dezinfectăm spațiul/locuința ,

distrugând în integralitate toți germenii.

SECURITATE – Afacerea dvs. este în

siguranță. Punem accent pe pregătirea

profesională a personalului nostru,

selectând personal calificat și verificat

(fără cazier judiciar și cu analizele

medicale la zi). Personalul este strict

supravegheat de catre staff-ul societății

noastre, fiind un garant în fața dvs.
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D E  C E  S Ă
A L E G I  C S C ?  

M O C H E T E  /  S A L T E L E  /  C A N A P E L E



C O S T U R I
Tarifele sunt negociabile în funcție de

buget, de substanțele folosite, de

gradul de infestare constatat, de

recomandările noastre și de toate

cerințele beneficiarului. Pentru orice

informatie nu ezitați să ne contactați.

Suntem încrezatori că putem să

colaboram exact în condițiile pe care le

doriți. 

Tarife la vedere în funcţie de consum,

complexitate, urgențe, suprafaţă si

nevoi.

Sustinem afacerile indiferent de

dimensiunea, suprafața acestora. Iar

pentru asta, am gândit pachete

personalizate adaptate cerințelor

dumneavoastră.
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Contactează-ne

Telefon

0729-931-337

Adresa E-mail

cleaningservisconstanta@gmail

.com

Website

cleaningserviceconstanta.ro

Cleaning Service Constanta SRL

CUI: 42495487 / ORC: J13/1935/2020 

CONSTANȚA, STR. CARAIMAN, NR. 4

INCINTA PREMIUM INTER AUTO


