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Opis na stronę główną 
 

Firma KOVALYSHYN jest profesjonalnym serwisem sprzątającym działającym na terenie 

Krakowa i okolic. 

Dzięki długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw Państwa 

oczekiwaniom i zaproponować indywidualnie spersonalizowane usługi sprzątające. 

Oprócz usług sprzątania polecamy także skorzystanie z naszych usług dezynfekujących 

lokale. Zapewni to Państwu oraz Państwa bliskim lub współpracownikom bezpieczeństwo i 

wyeliminuje potencjalne zagrożenie zarażeniem się SARS-COV 2 lub innymi wirusami. 

Dlaczego najlepiej wybrać nas? Jest wiele powodów, dlaczego wybrać naszą firmę. Przede 

wszystkim dlatego, że: 

– Jesteśmy profesjonalistkami, 

– Posiadamy długoletnie doświadczenie, 

– Wychodząc z biur oraz domów zostawiamy idealną czystość, 

– Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

– Środki czystości, które stosujemy są 100% bezpieczne i skuteczne; 

Zapraszamy po darmową wycenę naszych usług przy niezwykle aromatycznej i smacznej 

kawie w siedzibie naszej firmy. 

Opis na podstronę 
 

Usługi sprzątania biur 

Jesteśmy profesjonalną firmą sprzątającą z długoletnim stażem i doświadczeniem. To co 

nas wyróżnia, to wysoka jakość świadczonych usług,  dokładność i uczciwość. Od wielu lat 

sprzątamy dla Państwa biura. Do ich sprzątania oraz odkażania wybieramy najlepsze 

dostępne środki czyszczące i dezynfekujące firmy PRAMOL oraz DIVODES. 

W  skład usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wchodzi: 

odkurzanie wykładzin, 

mycie podłóg, 

przecieranie z kurzu oraz brudu biurek i mebli, 

wymiana worków na śmieci, 

mycie toalet oraz uzupełnianie w nich dozownika z mydłem, środkiem dezynfekującym do 

rąk oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych, 



  

INNOVATED KRZYSZTOF PRAŻMOWSKI  
ul. Wileńska 9a/44, 31-413 Kraków 
NIP: 9452079068, REGON: 385885129 
e-mail: biuro@innovated.pl tel. +48 780 070 005  

 

www.innovated.pl 

mycie kuchni i pomieszczenia socjalnego; 

Oferujemy sprzątanie cykliczne, czyli kilka razy w tygodniu oraz jednorazowe. Biura, które są 

użytkowane codziennie bez względu na ilość przechodzących osób przez nie wymaga 

regularnego porządku. Zapewnia, to nie tylko komfort psychiczny, ale również niweluje 

ryzyko alergii oraz zachorowań u pracowników, a także klientów. Również częste i regularne 

sprzątanie biur ułatwia dbanie o czystość. Swoje usługi wykonujemy tak, że odczuwają 

Państwo czystość i świeżość przez cały dzień, a my staramy się nie zakłócać ładu i porządku 

Państwa pracy. 

 

Opis na podstronę 
 

Usługi sprzątania domów jednorodzinnych 

Życie codzienne jest coraz bardziej intensywniejsze. Praca zajmuje więcej czasu, zakupy, 

odrabianie z dziećmi zadań domowych, przyrządzanie posiłków i nagle nie ma czasu na 

sprzątanie, a często nawet i siły oraz ochoty. Sprzątaniem nie należy się martwić. My to 

zrobimy za Państwa. 

Jako profesjonalna firma sprzątająca  poradzimy sobie z dokładnym wysprzątaniem i 

uporządkowaniem Państwa domów. Wszelkie plamy i brud, które dzieci zostawiły zostaną 

wyczyszczone tak, że nie pozostanie po nich żaden ślad. Pozbędziemy się pozostawionego 

futra kota na poduszczę czy sierści psa na dywanie. 

Pleśń oraz grzyb na płytkach w łazience zostaną wyczyszczone, a z armatury zniknie kamień 

i osad. Dzięki temu będą mieli Państwo więcej czasu na spędzanie go z najbliższymi oraz na 

odpoczynek. Także nie zaskoczą Państwa żadni niezapowiedziani goście. 

To co gwarantujemy: 

SOLIDNE USŁUGI – PERFEKCYJNIE POSPRZĄTANY DOM – dzięki dobrze dobranym 

środkom czystości specjalnie spersonalizowanych pod kątem Państwa mebli, podłóg, okien 

czystość jest zachowywana przez dłuższy czas. Sprzęt jakim dysponujemy dokładnie radzi 

sobie z pozbywaniem się kurzu oraz brudu. Nasza profesjonalna ekipa dotrze do 

najmniejszych zakamarków domu. Dzięki temu pozbędą się Państwo potencjalnych roztoczy 

oraz innych alergenów. 

PROFESJONALNA EKIPA SPRZĄTAJĄCA – osoby sprzątające Państwa dom są 

wykwalifikowane w swoim zawodzie. Działają skutecznie oraz mają wiedzę na temat 

środków czystości, które używają. Jest to gwarancja, że Państwa meble, dywany, płytki, 

podłogi, etc. nie zostaną uszkodzone przez chemię. 
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UCZCIWOŚĆ – nasza firma działa na krakowskim rynku już od wielu lat i cieszy się 

ogromnym zaufaniem wśród swoich klientów. Żaden z naszych pracowników nigdy nie był 

karany za kradzież. 

POLISA UBEZPIECZENIOWA – jesteśmy profesjonalną firmą świadczącą usługi z zakresu 

sprzątania. Jednak jesteśmy także ludźmi. Czasem może dojść do wypadku i przez 

nieuwagę zostanie rozbite lustro czy przerysowany mebel. Dlatego też posiadamy polisę 

odpowiedzialności cywilnej, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadkach 

uszkodzeń przedmiotów przez naszych pracowników. 

Opis na podstronę 
 

Usługi sprzątania po remoncie 

Nikt nie lubi sprzątać mieszkania lub domu po remoncie. Przeważnie trzeba się męczyć, żeby 

usunąć resztki kleju, silikonu czy farby. Bez odpowiednich środków oraz wiedzy jest to 

zadanie bardzo wymagające. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy 

sprzątanie mieszkania w trakcie remontu, po remoncie, po budowie i przed całkowitym 

odbiorem lokalu do użytku. 

 

 

Dysponujemy różnego rodzaju środkami czyszczącymi glazurę, drewno, szkło, etc., które bez 

problemu oczyszczą każdą powierzchnię oraz element. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi 

pozbędziemy się bez trudu kurzu, pyłu, nieprzyjemnych zapachów lakierów, 

rozpuszczalników. Po generalnym porządku pomieszczeń można będzie w nich przebywać 

bez obawy o wystąpienie alergii na pyły i kurze oraz podrażnień skóry czy oczu. 


