ú k l i d ové

stan d a rd y
Četnost

Kanceláře, chodby, schodiště,
učebny, zasedací místnosti, kina,
kongresové sály, divadla

Rozsah činnosti
vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění mikrotenových sáčků do odpadkových nádob
lokální stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,5 m

denně

odstranění ohmatů a skvrn ze skel, zrcadel, dveří, vnějších ploch nábytku
lokální suché stírání popř. mokré vymopování frekventovaných úseků podlah a schodišť
lokální vysátí frekventovaných pochůzných kobercových ploch
urovnání židlí, sedaček
doplňování náplní hygienických systémů
vymývání popelníků
stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,5 m
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy
1 x týdně

odstranění prachu ze zařizovacích předmětů
celkové vysátí kobercových ploch, suché popř. mokré vymopování všech úseků podlah
mokré stírání prachu a nečistot z křížů kolečkových židlí
omytí a vyleštění celých ploch zrcadel
dezinfekce rizikových ploch (kliky dveří, madla kancelářského nábytku a sluchátka telefonů)
vysátí a vlhká očista čisticích zón
omytí a očista výtahu jeho nerezových a prosklených ploch a čištění drážek výtahu u hladkých celistvých ploch
odstranění prachu z parapetů mezi okny
odstranění prachu z otopných těles
omytí a vyleštění celkových ploch skel v prosklených dveřích
1 x měsíčně

Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

suché očištění rohoží a čistících zón

celkové vlhké stírání prachu dveří a zárubní
vlhké stírání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku do výše 1,5 m
vlhké omytí zařizovacích předmětů
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
vymývání odpadkových nádob desinfekčním roztokem
odstranění žvýkaček z kobercových ploch
vlhké stírání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku nad 1,5 m

1 x za tři měsíce

vlhké stírání vnějších ploch dřevěného nábytku včetně navoskování (konzervace)
vlhké setření vnějších ploch plastového nábytku a vyleštění
čištění a konzervace včetně leštění kovových klik a úchytů
* mezičištění koberců suchou pěnou
* čištění kobercových čisticích zón
* mokré čištění 1.(extraktor) a 2. (kotoučový stroj) stupně čisticích zón
* čištění skvrn kobercových ploch
Pokračování na další straně.

* fakturováno dle skutečné výměry a četnosti úklidu. Není zahrnuto v měsíční fakturaci.

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.
Huťská 371, 272 01 Kladno, telefon: 311 320 904, 312 666 622, fax: 311 320 902,
email: info@hondl-uklid.cz, www.hondl-uklid.cz

ú k l i d ové

stan d a rd y

Prostor

Četnost

Rozsah činnosti
dezinfekce vnějších omyvatelných povrchů
* mytí oken včetně ošetření jejich rámů
* mytí ostatních svislých prosklených ploch
* čištění koberců mokrou metodou

1 x za šest
měsíců

Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

Prostor

Kanceláře, chodby, schodiště,
učebny, zasedací místnosti, kina,
kongresové sály, divadla
/ Toalety

* čištění čalounění
* čištění a impregnace kožených sedáků a křesel
* čištění světelných zdrojů
* praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky
* dezinsekce (na vyžádání objednatele)
* deratizace (na vyžádání objednatele)
* dodávka rohoží a čistících zón (na vyžádání objednatele)

Četnost

Rozsah činnosti
vyprázdnění nádob na odpadky včetně doplnění mikrotenových sáčků, přesun odpadu na určené místo
odstranění ohmatů a skvrn z vnějších ploch toaletních mís a pisoárů

denně

omytí vnitřních ploch toaletních mís a bidetů
omytí a dezinfekce úchytových míst (splachovadla a kliky u dveří)
omytí a vyleštění záchodového prkénka
odstranění ohmatků a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn, zrcadel, skel prosklených dveří
doplňování náplní hygienických systémů
vymopování celé plochy podlahy na mokro
celoplošné omytí a vyleštění toaletních mís a bidetů včetně vnější strany a splachovadla

Toalety

1 x týdně

dezinfekce prkénka
omytí a vyleštění zařizovacích předmětů (zásobníků toaletního papíru, vnější strany a úchytového madla stacionární
toaletní štětky, malého umyvadla vč. baterie), zrcadel a skel v prosklených dveřích
odstranění prachu a vlhké setření všech vodorovných a svislých ploch do výše 1,5 m včetně vyleštění
odstranění prachu z otopných těles
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy
omytí vypínačů svítidel
1 x měsíčně

odstranění prachu z parapetů mezi okny
mokré stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn nad 1,5 m výšky
mokré stírání prachu a leštění dveří a zárubní včetně klik
dezinfekce vnitřních a vnějších stěn toalet. mís a pisoárů,

1x
za tři
měs.

dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
stírání prachu ze zařízení nad 1,5 m výšky
omytí, konzervace a vyleštění baterií, klik, kovových předmětů
dezinfekce obkladů, omyvatelných povrchů, dveří a zárubní a zařizovacích předmětů (zásobníky apod.)
1 x za šest
měsíců

* čištění světelných zdrojů
* praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky
* dezinsekce systémů (na vyžádání objednatele)
* deratizace (na vyžádání objednatele)
* dodávka a montáž zásobníků hygienických systémů (na vyžádání objednatele)
* fakturováno dle skutečné výměry a četnosti úklidu. Není zahrnuto v měsíční fakturaci.

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.
Huťská 371, 272 01 Kladno, telefon: 311 320 904, 312 666 622, fax: 311 320 902,
email: info@hondl-uklid.cz, www.hondl-uklid.cz

ú k l i d ové

stan d a rd y
Prostor

Četnost

Umývárny, koupelny

Rozsah činnosti
vyprázdnění nádob na odpadky včetně doplnění mikrotenových sáčků, přesun odpadu na určené místo
omytí a vyleštění horní a vnitřní pohledové části umyvadla a baterií

denně

dezinfekce úchytových míst ( baterie, zásobníky mýdel)
odstranění ohmatů a skvrn ze sprchových koutů, van a bazénů
odstranění ohmatků a skvrn z obkladů a omyvatel. stěn
omytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených dveřích
doplňování náplní hygienických systémů
vymopování celé plochy podlahy na mokro
omytí a vyleštění celé plochy umyvadla, vč. sifonů a přívodních armatur

1 x týdně

omytí a vyleštění zařizovacích předmětů (zásobníky ručníků a mýdel)
odstranění prachu ze všech vodorovných i svislých ploch do výše 1,5 m
odstranění prachu z otopných těles
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy
omytí vypínačů svítidel
odstranění prachu z parapetů mezi okny

1 x měsíčně

Umyvárny, koupelny

omytí a vyleštění ze sprchových koutů, van a bazénů

mokré stírání a leštění obkladů a omyvatelných stěn nad 1,5 m
mokré stírání prachu ze dveří a zárubní
dezinfekce vnitřních a vnějších stěn umyvadel
dezinfekce vnitřních stěn sprch, van a bazénů
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch

1 x za tři
měsíce

stírání prachu ze zařízení nad 1,5 m výšky
omytí, konzervace a vyleštění baterií, klik, kovových předmětů

1 x za šest
měsíců

dezinfekce obkladů, omyvatelných povrchů, dveří, zárubní a zařizovacích předmětů (zásobníky apod.)
* čištění světelných zdrojů
* praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky
* dezinsekce systémů (na vyžádání objednatele)
* deratizace (na vyžádání objednatele)
* dodávka a montáž zásobníků hygienických systémů (na vyžádání objednatele)

* fakturováno dle skutečné výměry a četnosti úklidu. Není zahrnuto v měsíční fakturaci.

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.
Huťská 371, 272 01 Kladno, telefon: 311 320 904, 312 666 622, fax: 311 320 902,
email: info@hondl-uklid.cz, www.hondl-uklid.cz

ú k l i d ové

stan d a rd y
Prostor

Četnost

Kuchyňky, denní místnosti

Rozsah činnosti
vyprázdnění nádob na odpadky včetně doplnění mikrotenových sáčků, přesun odpadu na určené místo
omytí a vyleštění horní a vnitřní pohledové části umyvadla, dřezů a baterií

denně

odstranění ohmatů a skvrn z kuchyňských spotřebičů a kávových automatů
odstranění ohmatů a skvrn ze stolů a židlí, dále ze svislých a vodorovných ploch kuchyňských linek
do výše 1,5 m
lokální odstranění prachu , ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných. svislých stěn do výše 1,5 m
doplňování náplní hygienických systémů
vymopování celé plochy podlahy na mokro
* úklid nádobí (myčky) a mytí použitého nádobí (ruční mytí)
celoplošné vlhké omytí a vyleštění umyvadel, dřezů a baterií
celoplošné omytí kuchyňských spotřebičů a kávových automatů
celoplošné vlhké omytí stolů a židlí, dále svislých a vodorovných ploch kuchyňských linek do výše 1,5 m
1 x týdně

Kuchyňky, denní místnosti

celoplošné vlhké omytí obkladů a omyvatelných. stěn do výše 1,5 m
dezinfekce úchytových míst ( baterie, zásobníky mýdel) a umyvadel
vlhké omytí a vyleštění zrcadel a skel v prosklených dveřích
vlhké omytí a vyleštění zařizovacích předmětů
odstranění prachu z otopných těles
odstranění prachu z parapetů v interiéru budovy
praní textilních ručníků a utěrek

1 x měsíčně

odstranění prachu z parapetů mezi okny
mokré stírání a leštění omyvatelných obkladů, svislých a vodorovných ploch a stěn nad 1,5 m výšky
mokré stírání prachu a leštění dveří a zárubní včetně klik
dezinfekce baterií, zásobníků a umyvadel
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
1 x za tři
měsíce

stírání prachu ze zařízení nad 1,5 m výšky
omytí, konzervace a vyleštění baterií, klik, kovových předmětů
dezinfekce obkladů, omyvatelných povrchů, dveří a zárubní a zařizovacích předmětů (zásobníky apod.)

1 x za šest
měsíců

* čištění světelných zdrojů
* praní žaluzií resp. záclon nebo čištění stínící techniky
* dezinsekce (na vyžádání objednatele)
* deratizace (na vyžádání objednatele)
* dodávka a montáž zásobníků hygienických systémů (na vyžádání objednatele)

* fakturováno dle skutečné výměry a četnosti úklidu. Není zahrnuto v měsíční fakturaci.

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.
Huťská 371, 272 01 Kladno, telefon: 311 320 904, 312 666 622, fax: 311 320 902,
email: info@hondl-uklid.cz, www.hondl-uklid.cz

ú k l i d ové

stan d a rd y
Prostor

Četnost

Podzemní garážové plochy a stání

Rozsah činnosti

vodorovné
podlahové plochy

strojové před-zametení podlahové plochy
ruční před-zametení nedostupných míst (rohy a zákoutí)
strojové mytí podlahové plochy a odsátí vody
při mytí a odsávání jsou kartáče/pady v kontaktu s podlahovou plochou a podlahu nepřerušovaně rozmývají
čistícím roztokem, tak aby používaná úklidová chemie na podlaze nezaschla a nevytvořila nežádoucí strukturu
tenkého filmu
ruční dočištění a vymytí strojově nedostupných rohů a zákoutí podlahových ploch

technologie,
osvětlovací tělesa, do
výšky 170 cm
rozvaděče, hydranty,
vypínače, zásuvky.
Ostatní běžné předměty
do výšky 170 cm

Podzemní garážové plochy a stání

svislé plochy do
výšky 170 cm

čištění asfaltových podlahových ploch se provádí KARTÁČI. Ostatní druhy povrchů podlah se čistí PADY.
očištění (ometení) ploch od prachu, běžných nečistot a pavučin ručními nástroji , případně průmyslovým
vysavačem
očištění (ometení) ploch od prachu, běžných nečistot a pavučin v nedostupných místech (rohy, zákoutí)
* ruční, případně strojové omytí svislých ploch a dále omytí svislých ploch v nedostupných místech (rohy, zákoutí)
* ruční, případně strojové omytí svislých ploch a ploch v nedostupných místech nad 170 cm
očištění (ometení) ploch od prachu, běžných nečistot a pavučin ručními nástroji, případně průmyslovým
vysavačem
očištění (ometení) ploch od prachu, běžných nečistot a pavučin v nedostupných místech (rohy, zákoutí) ručními
nástroji, případně průmyslovým vysavačem
* ruční, případně strojové omytí ploch předmětů a omytí ploch předmětů v nedostupných místech (rohy, zákoutí)
* ruční, případně strojové omytí ploch předmětů a omytí ploch předmětů v nedostupných místech které jsou umístěny
ve výšce nad 170 cm
ruční očištění (ometení) ploch předmětů od prachu, běžných nečistot a pavučin, případně jejich očištění za použití
průmyslového vysavače
ruční očištění (ometení) ploch předmětů od prachu, nečistot a pavučin v nedostupných místech
ruční, případně strojové čištění ploch předmětů mokrou cestou za použití úklidové chemie
ruční, případně strojové vysušení ploch mytých předmětů
* omytí ploch předmětů parním čistícím strojem nebo vysokotlakou vodní pumpou
* omytí ploch předmětů a jejich vysušení v místech nad 170 cm

dveře, kliky,
vjezdové brány

ruční očištění (ometení) ploch předmětů od prachu ,běžných nečistot a pavučin, případně jejich očištění za
použití průmyslového vysavače
ruční očištění (ometení) ploch předmětů od prachu ,nečistot a pavučin v nedostupných místech
ruční, případně strojové čištění ploch předmětů mokrou cestou za použití úklidové chemie
ruční, případně strojové vysušení ploch mytých předmětů
* omytí ploch předmětů parním čistícím strojem nebo vysokotlakou vodní pumpou
* omytí ploch předmětů a jejich vysušení v místech nad 170 cm

* není součástí běžného standartu úklidu garážových ploch. Realizace se provádí na vyžádání klienta.

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.
Huťská 371, 272 01 Kladno, telefon: 311 320 904, 312 666 622, fax: 311 320 902,
email: info@hondl-uklid.cz, www.hondl-uklid.cz

ú k l i d ové

stan d a rd y
Prostor

Četnost

Technologické vybavení

Rozsah činnosti
úklidová chemie DOPOMAT FORTE, TASANIT, FIRA
řada velkých sedadlových bateriových mycích strojů NILFISK BR 850/1050S a BR 755/855 pro mytí zátěžových
vysoce namáhaných podlah

řada středně velkých ručně vedených bateriových a kabelových mycích strojů Nilfisk BA/CA 551/611
stroje a zařízení

Technologické vybavení

řada velkých ručně vedených bateriových mycích strojů Nilfisk BA 755/855/755C pro mytí zátěžových vysoce
namáhaných podlah
řada malých ručně vedených bateriových a kabelových mycích strojů Nilfisk CA 240/330/331
profesionální mokro-suché vysavače řady GWD 300, 325, 350, 370 profesionální stroje pro úklid v suchém
i mokrém prostředí.
průmyslový mokrosuchý vysavač NILFISK IVB 7 X - M B1 Z22 ATEX
jednokotoučového vysokorychlostního stroje SDM 43-450 ,SDM 43-DUO
sedadlový zametací stroj Nilfisk SR 1300H
vodící ruční zametací stroj SW 750, 805S
vysokotlaký studenovodní vodní stroj řady NILFISK- ALTO Merlion, Poseidon
vysokotlaký horkovodní stroj řady NILFISK-ALTO Neptune
profesionální parní čističe OSPREYDEEPCLEAN a VAPOR

HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.
Huťská 371, 272 01 Kladno, telefon: 311 320 904, 312 666 622, fax: 311 320 902,
email: info@hondl-uklid.cz, www.hondl-uklid.cz

ú k l i d ové

stan d a rd y
Prostor

Četnost

Sklady, manipulační plochy, rampy, skladové plochy
/ Výrobní prostory, haly

Rozsah činnosti

Prostor

3 x týdně

odpadkové koše – výměna sáčků, pytlů
vysátí a vymopování pod regály – průběžně uvolněná místa

1x
týdně

utření prachu do výšky 1,7 m
ruční dočištění kolem regálů – zametení
umytí obkladů do 1,7 výšky

1 x měsíčně

odstranění prachu z otopných těles
vlhké otření hydrantů, hasících přístrojů
vlhké otření svislých ploch nábytku a obkladů stěn do výše nad 1, 7 m
dezinfekce omyvatelných podlahových ploch
vysátí veškerých čisticích zón
na objednávku

Sklady - manipulační plochy, rampy, skladové plochy

podlaha – zametení, odstranění žvýkaček, strojní mytí

Četnost

*čištění světelných zdrojů
*čištění strojních technologií a jiných výrobně technologických částí
*čištění klimatizačních jednotek a jednotek vzduchotechniky, ventilace a odsávání
*čištění předmětů a zařízení nad 1,7 výšky

Rozsah činnosti

denně

vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění mikrotenových sáčků (pytlů) do odpadkových
nádob
přesun odpadu na určené místo
umytí volných ploch podlah podlahovým automatem včetně desinfekce
ruční dočistění podlah podlahových ploch s obtížným přístupem

mytí košů či popelníků
1 x týdně

Výrobní prostory, haly

odstraňování skvrn v prosklených dveřích

hloubkové čistění předem stanovených podlahových ploch speciální technologií (viz.Projekt)
čistění keramického obložení stěn
otírání prachu z parapetů
umytí omyvatelných podlahových ploch jiným desinfekčním roztokem (resistence)

1 x měsíčně

otírání či odsátí prachu z otopných těles
omytí celých dveří, zárubní, vyleštění skel
vlhké otření prachu z výrobních technologií do výšky cca 170 cm
* čištění výrobních technologií a jiných výrobních zařízení
* čištění klimatizačních jednotek a jednotek vzduchotechniky, ventilace a odsávání
* čištění předmětů a zařízení nad 1,7 výšky

* fakturováno dle skutečné výměry nebo rozsahu prací. Nespadá do měsíční fakturace.
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ú k l i d ové

stan d a rd y
Četnost

1x
měsíčně

Rozsah činnosti
ruční zametení pěších komunikací – chodníků a odstranění nečistot
ruční (nebo strojní) čištění motoristických komunikací – sběr nečistot
vysypání a výměna pytlů v odpadkových koších
strojní zametení pěších komunikací
sekání travnatých ploch včetně odvozu zelené hmoty
zimní pohotovost v období listopad – březen 24 hod.
odstranění sněhu a námrazy vč. posypu na pěších komunikacích do 2 hod. po spadu

zimní údžba

odstranění sněhu na motoristických komunikacích včetně posypu do 2 hod. po spadu
zahrnuje zmírňování závad ve schůdnosti pěších komunikací ,případně sjízdnosti účelových komunikací,
odstavných plocha a parkovišť strojním nebo ručním posypem chemickými materiály (chlorid sodný) s případným
odstraněním sněhu pluhováním pokud sněhová vrstva přesáhne 5 cm.
Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledí nebo do sněhové vrstvy maximálně 5 cm.
Pluhování respektive sdružený výkon (posyp zároveň s pluhováním) se provádí pokud výše sněhové vrstvy
přesáhne 5cm.*posypový materiál bude fakturován podle skutečné spotřeby.
Výkon zimní údržby se provádí v přímé závislosti na aktuální meteosituaci samostatně,bez předchozího požadavku
vlastníka objektu – výzvy , vyjma dny pracovního klidu a volna.V těchto dnech se zimní údržba provádí na výzvu
vlastníka nebo oprávněné osoby
na objednávku

Venkovní úklid a údržba – komunikace, chodníky, travnaté plochy

3 x týdně

Prostor

Venkovní úklid a údržba
– komunikace, chodníky, travnaté plochy

* ořezávání a průklest korun stromů

Veškeré uvedené činnosti jsou prováděny tak, aby byly splněny podmínky pro sjízdnost a schůdnost komunikace dle Zákona 13/1997 Sb. A Vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, v platném znění a předpisů pro údržbu veřejné zeleně.

* fakturováno dle skutečné výměry nebo rozsahu prací. Nespadá do měsíční fakturace.
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