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TECHNICKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA

Technická správa objektu je podobná 
jako péče o naše zdraví. Je dobré dbát na 
prevenci, pravidelné kontroly a pečlivý přístup 
po celý život. Proto nabízíme naše služby 
v rámci celého životního cyklu nemovitosti, 
a to již od projekční fáze.

OSTRAHA A RECEPCE

Zabezpečení nemovitosti musí být účelné 
a nesmí být předimenzované na úkor 
uživatelů objektu. Zajistíme pro vás funkční 
režim ostrahy odpovídající potřebám objektu, 
prověřený personál i případnou instalaci 
bezpečnostních technologií.

SERVIS A REVIZE TECHNOLOGIÍ

Servisy, revize a odborné prohlídky jsou 
zárukou, že je daná technologie plně funkční 
a její provoz je bezpečný. Zajistíme pro vás 
provádění revizí a odborných prohlídek 
všech objektových technologií, přehlednou 
evidenci revizí včetně pravidelného 
upozornění na novou legislativu.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Platby za energie jsou významnou 
nákladovou položkou, ne vždy má přitom 
majitel nemovitosti tyto výdaje pod kontrolou. 
Zajistíme pro vás jednorázové návrhy na 
optimalizaci spotřeby energií i dlouhodobé 
koncepční služby energetického 
managementu.

ÚKLID A ÚDRŽBA ZELENĚ

Úklidu se věnujeme přes 25 let a máme 
všechny předpoklady jej provádět dobře. 
Celostátní působnost, více než 6 000 
úklidových pracovníků, vlastní servisní 
středisko i technické vybavení s garancí 
výměny stroje do 24 hodin.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Získejte komplexní přehled o vaší nemovitosti 
a podklady pro strategické rozhodování, jak 
s ní naložit v krátkodobém i dlouhodobém 
časovém horizontu.

PROČ NÁS? 

Nehledáme problémy, ale jejich řešení / Individuální přístup, řešení 
šitá na míru / Zkušený tým s energií pomáhat

Zaujaly Vás naše služby? Chcete vědět více? Rádi Vám 
nabídneme řešení na míru. Kontaktujte nás pro zpracování 
cenové nabídky, nebo odbornou konzultaci.

NAŠE SLUŽBY POKRÝVAJÍ POTŘEBY VŠECH TYPŮ BUDOV

Pro čistou tvář objektu. Kompletní úklidové služby, ostraha, 
recepce, technická správa, údržba zeleně a odpadové hospodářství, 
energetický management a další.

• Obchodní centra, pasáže a hypermarkety
• Administrativní budovy a polyfunkční centra
• Historické a průmyslové objekty
• Školská a zdravotnická zařízení
• Hotely

KDO JSME? 

Jsme česká společnost zajišťující kompletní správu nemovitostí 
– Facility Management ve všech fázích jejich životního cyklu.
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TECHNICAL MANAGEMENT AND 
MAINTENANCE

Technical management of a building is similar 
to caring for our health. It is good to take into 
account prevention, regular check-ups and 
a careful approach throughout one’s life. 
Therefore, we offer our services throughout  
the entire lifecycle of a property, starting with 
the design phase.

SECURITY AND RECEPTION

The security of a property must be effective 
and must not be excessive to the detriment of 
the property’s users. We will provide you with 
a functional security regimen that corresponds 
to the needs of the property, vetted personnel 
and, if necessary, the installation of security 
technology.

MAINTENANCE AND INSPECTION 
OF TECHNOLOGIES

Maintenance services and professional 
inspections guarantee that the technology  
is fully functional and its operation is safe. 
We ensure for you professional inspections  
of all building technologies and a clear 
record of inspections including regular 
notification of new legislative requirements.

ENERGY MANAGEMENT

Payments for energy comprise a significant 
cost item, and property owners do not 
always have such expenditures under 
control. We will provide you with one-off 
proposals for optimising energy consumption, 
as well as long-term conceptual energy 
management services.

CLEANING AND MAINTENANCE  
OF GREENERY

We have been focusing on cleaning for 
more than 25 years and we have all of 
the prerequisites to do it right. Nationwide 
operation, including more than 6,000 cleaning 
employees, our own maintenance centre 
and technical equipment with a guarantee of 
machine replacement within 24 hours.

CONSULTING SERVICES

Get a comprehensive overview of your 
property and the bases for strategic decisions 
on how to manage it in both the short  
and long term.

WHY US?

We don’t look for problems, but for their solution / Individual 
approach, tailored solutions / Experienced team with the energy 
to help

Are you interested in our services? Do you want to know 
more? We will be pleased to offer you a tailored solution. 
Contact us for formulation of a price offer or a professional 
consultation.

OUR SERVICES COVER THE NEEDS OF ALL TYPES  
OF BUILDINGS

For the clean appearance of buildings. Complete cleaning services, 
security, reception, technical management, maintenance of greenery 
and waste management, energy management and more.

• Shopping centres, malls and hypermarkets
• Administrative buildings and multifunctional buildings
• Historical and industrial buildings
• Educational and healthcare facilities
• Hotels

WHO ARE WE? 

We are a Czech company providing complete facility 
management in all phases of the property lifecycle.


