
Jednotlivé balíky sa líšia len časom potrebným na kvalitné upratanie. Pri hĺbkovom upratovaní  je potreba viac času.  Mení sa aj minimálny 
počet hodín, ktorý je pri základnom upratovaní 3h a pri hĺbkovom 5h. Doplnkové služby - sú to služby, ktoré sa dajú kombinovať so 
základným, prípadne hĺbkovým upratovaním, alebo sa môžu využiť samostatne.

Základné upratovanie:
Kuchyňa

Zotretie a vyleštenie kuchynskej linky, stola a skriniek (zvonku) Očistenie chladničky, sporáku a iných spotrebičov na povrchu Očistenie 
vypínačov a zástrčiek Vyčistenie drezu a batérií Očistenie dverí Očistenie obkladačiek Povysávanie povrchu zeme a stolíc Lokálne očistenie 
a vyleštenie dverí Zotretie podlahy mopom

Obývačka / jedáleň / spálňa
Očistenie a vyleštenie povrchov od prachu. Zotretie obrazových rámov, okenných parapet, stolov. Vyleštenie horizontálnych drevených 
častí nábytku Zotretie podlahových líšt Vyčistenie zrkadiel a sklených vitrín (zvonku) Povysávanie povrchu zeme Povysávanie povrchu 
sedacej súpravy a stolíc Zotrenie podlahy mopom Lokálne očistenie a vyleštenie dverí
Kúpelňa / toaleta 

Vyčistenie umývadla, sprchovacieho kútu a vane Vyčistenie kachličiek Zotretie  okenných parapet, políc, lemov, všetkých povrchov 
Vyleštenie zrkadiel a sklených plôch Zotrenie batérií a sprchovej hadice Vyčistenie toalety zvonka aj znútra Lokálne očistenie a vyleštenie 
dverí Povysávanie povrchu zeme Zotrenie podlahy mopom Odprášenie koberčekov
Schody/vstupná hala

 
Vyčistenie obrazových rámov, zrkadiel Lokálne očistenie a vyleštenie dverí Lokálne čistenie sklených plôch Zotrenie zábradlia, parapet, 
podlahových líšt Povysávanie povrchu zeme Zotretie podlahy mopom Očistenie dverí

Hĺbkové upratovanie:
Kuchyňa 

Zotretie a vyleštenie kuchynskej linky, stola a skriniek (zvonku aj znútra) - Vytretie mikrovlnej trúby znútra - Očistenie chladničky, sporáku a 
iných spotrebičov na povrchu - Očistenie vypínačov a zástrčiek  - Očistenie svietidiel - Vyčistenie drezu a batérií - Zotretie a vyleštenie 
dverí-odstránenie odtlačkov prstov - Čistenie / vyleštenie zárubne - Očistenie obkladačiek - Povysávanie povrchu zeme a stolíc - Zotretie 
podlahy mopom - Umytie a uloženie riadu - Vynesenie smetí

Obývačka / jedáleň / spálňa
Očistenie a vyleštenie povrchov od prachu - Zotretie obrazových rámov, okenných parapet, stolov - Vysatie stoličiek, kresla alebo sedačky - 
Vyleštenie všetkých drevených častí nábytku - Vyleštenie chrómových/strieborných častí nábytku - Vyleštenie elektroniky špeciálnym 
prípravkom - Zotretie podlahových líšt - Vyčistenie zrkadiel a sklených vitrín (zvonku aj zvnútra) - Zotretie a vyleštenie dverí-odstránenie 
odtlačkov prstov - Čistenie / vyleštenie zárubne Výmena vody vo vázach / zaliatie kvetov - Povysávanie povrchu zeme - Povysávanie 
povrchu sedacej súpravy a stolíc - Zotretie podlahy mopom
Kúpelňa / toaleta 

Vyčistenie umývadla, sprchovacieho kútu a vane - Vyčistenie kachličiek - Zotretie dverí,  okenných parapet, políc, lemov, všetkých povrchov 
- Vyleštenie zrkadiel a sklených plôch - Zotretie batérií a sprchovej hadice - Vyčistenie toalety zvonka aj znútra - Povysávanie povrchu - 
Zotretie podlahy mopom - Odprášenie koberčekov - Zotretie a vyleštenie dverí-odstránenie odtlačkov prstov - Čistenie / vyleštenie 
zárubne - Dezinfekcia prípravkom
Schody/vstupná hala

Vyčistenie obrazových rámov, zrkadiel - Čistenie sklených plôch - Zotretie zábradlia, parapet, obrazov, podlahových líšt - Vyleštenie 
všetkých drevených častí nábytku, zábradlia - Vyleštenie chrómových/strieborných častí nábytku - Zotretie a vyleštenie dverí-odstránenie 
odtlačkov prstov - Čistenie / vyleštenie zárubne - Povysávanie povrchu Zotretie podlahy - Odprášenie rohožky

Doplnkové služby

Ostatné

extrakčné čistenie čalúneného nábytku, tepovanie kobercov, špeciálne čistenie a ošetrovanie koženého nábytku, umývanie okien, čistenie 
žalúzií, pranie a žehlenie prádla (Zabezpečíme pracovníkov typu gazdinky – seriózne vystupovanie, spoľahlivosť, diskrétnosť)

Po-stavebné upratovanie:
Patrí sem upratovanie po rôznych stavebných prácach, kde je byt alebo dom zaprášený a je ho nutné dôkladnejšie upratať (vyčistiť).

Upratovanie, bytov a domov


