Čistíme dočista do čista až to bude křišťálově čisté
V této oblasti se specializujeme na speciální čistící technologie.
Čištění
Staveb, částí staveb. Používáme různé technologie dle druhu znečištění, čištěného povrchu.
Provádění výškového čištění horolezeckou technikou nebo z vysokozdvižné plošiny
Používáme různé technologie
extrakční - hloubkové čištění mokrou cestou při kterém je čistící látka vháněna do čištěného
materiál zpětně vysáta a odděleny nečistoty. Tato technologie se používá pro čištění
koberců, čalounění.
• abrazivní –tryskání povrchu vhodným abrazivním materiálem (obrušovacím) materiálem.
• párou – odstranění nečistot horkou tlakovou párou lze využít na širokou škálu povrchů
čalounění, fasády, střechy
• tlakovou vodou – odsranění nečistot proudem tlakové vody studené nebo ohřáté
• chemické – odsranění nečistot různými chemickými látkami podle druhu nečistot, čistěného
materiálu aj.
Čistíme různé druhy znečištění
•

grafiti , biologické – mechy, řasy , chemické různého původu , mechanické , ....
Čistíme různé materiály
• kámen
• beton
• sklo
• plast
• kovy
Ćistíme různe předměty, části staveb
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čištění oken, výloh, zimních zahrad , skleněných ploch v jakékoliv výšce i špatně
přístupných místech
koberce, čalounění, sedací soupravy
potrubí, kanalizace, okapy
fasád, omítek
dlažby a obklady
sřechy
chodníky, cesty, terasy
parkety provádíme čištění parket, broušení
sochy, skulptury

Finální úpravy
Realizujeme různé druhy finálních úprav tak aby byl vyčištěný povrch řádně ochráněn nebo se
zlepšily jeho vlastnosti.
Impregnace – voskování – krystalizace - nátěry fasád, střech
Úklid
Od jednorázového úklidu např. po stavbě, malování po dlouhodobý úklid ať již každodenní,
týdenní, měsíční. Denní i noční. Ve všední den i ve svátek. Uklízíme ručně i úklidovými stroji.
Údržba
Realizujeme komplexní údržbářský servis Vaší nemovitosti včetně drobných a středních oprav,

Stěhování, vyklízení
•
•
•
•
•
•
•

bytových, nebytových prostor
bytů, domů
kanceláři, obchodních, skladových, aj. prostor, objektů
pozemků , exteriérů , dvorů, zahrad,..
Příprava pro stěhování, demontáž, balení, montáž
Odvoz na sběrný dvůr
stěhování i jednotlivých kusů

Autodoprava
•
•

Plachta , valník do 3,5t , 8 palet 8,61m2 cca 20m3
Mikrobus - mezinárodní přeprava osob do 8 osob – 7 pasažírkých míst - EU, Evropa
včetně východní např. Ukrajina

Zemní práce, teréní úpravy, výkopové práce
•
•
•

úprava a modelování terénu pro stavby a v okolí staveb
úprava a modelování terénu pro založení zahrady,
kopání pro kabely, potrubí, základů, hrobů, dlažeb,rostlin..

Dlažby
Realizace různých typů exteriérových dlažeb
•

zámková, skladebná, plošná, vegetační, drenážní, speciální, kamenná kostky i divočina

•

různé typy ploch chodníky, ulice jiné komunikace, terasy, parkoviště

Zahrady, zeleň,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakládání a údržba zahrad, zeleně
likvidace náletových dřevin, plevelných – ruderálních porostů
Realizace a péče o trávníky, travnatá hřiště, květní louky,.. hnojení, vertikulace, aerifikace,
likvidace dvouděložných plevelů
sekání sekačkou, vyžínání křovinořezem, mulčování mulčovačem
realizace skalek, alpinií
výsadba, péče o dřeviny
řez, průklest, stromová chirurgie
výsadba květin, bylin, květinových a bylinkových záhonů
realizace užitkové části zahrady – založení , pletí, údržba zeleninovch záhonů
hnojení, ochrana proti chorobám, škůdcům

Závlahy
•
•

realizace závlah, závlahových systémů
údržba závlah, zazimování, jarní zprovoznění

AKMKA tel: 723222128 web: akmka.cz

