
Green Business Програма
Почистване за по-здравословна работна среда



Зеленото почистване може да бъде определено по много начини. Едно от най-
разпространеното определение е почистване, което опазва здравето на човека
като същевременно свежда до минимум вредното въздействие върху околната
среда.
Успешното зелено почистване не се свежда само до използването на ‘’зелени’’
препарати.То е съвкупност от материали, процедури и инструменти, за да бъде
ефективно.

Можем да изброим безброй ползи от зеленото почистване на  
бизнеса и офиса.  Една от най-мотивиращите, за да премине
бизнесът на‘’зелено’’,е именно начинът, по който се представя
пред обществото. Една компания, която се ангажира да доказва
ценности и устойчивост чрез приемане на зелени практики, би се 
отличила от своите
конкуренти. Такава компания освен, че подобрява работната
среда на своите
служители,също така повишава техния морал и продуктивност.

Що е то Зелено почистване?
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Ние от ProClean Service знаем как да постигнем тези резултати.Знаем как да
създадем една чиста и здравословна работна среда за Вас, Вашите служители
и клиенти. За тази цел предоствяме на нашите клиенти специална ‘’зелена’’
програма, наречена “GreenBusiness”. Основният приоритет е да осигури чиста,
здравословна и продуктивна работна среда като същевременно се грижи за
околната среда.Програмата е основана на няколко основни принципа:

Микрофибърна технология
Микрофибърните мопове и кърпи се
състоят от 80% полиестер и 20%
полиамид. Микрофибърът има
уникалната способност да почиства както
сухи, така и мокри повърхности. Това е 
абсорбиращ материал, който е в 
състояние да побере до седем пъти
теглото си във вода. На сухи повърхности
микрофибъра ипзползва статична 
енергия да привлича прах и мръсотия с 
лекота без да оставя следи.

HEPA/ULPA филтри
Конвенциалните прахосмукачки
Връщат 40% от мръсотията обратно във
въздуха,като влошават качеството му в
затворените помещения.Чрез HEPA/ULPA
филтриране до 99,7% от микробите се
елиминират.
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Система за управление на
препарати
Устойчивостта е цялостен подход към
всички аспекти на околната среда от
качеството на въздуха до опазване на
околната среда.Чрез използване на
системата за управление на
препаратите ние гарантираме, че
няма да се използват опасни за
здравето химични детергенти по
време на почистващия процес.

Цветово кодиране на
инструментите и микрофибърите
С използването на цветовото
кодиране нашият екип предотвратява
кръстосаното замърсяване в дома и
офиса чрез  разделяне на материали,
инструменти и процедури.Тази
процедура  осигурява така наречения,
международно признат Green Seal’s
стандарт за индустриални и
институциални почистващи препарати.
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Цветовете и тяхното
приложение в процеса
на почистване:
ЧЕРВЕН – използва се при
помещения с най-голям
риск от замърсяване: 
тоалетни и сервизни
помещения
ЖЪЛТ – използва се във
мокри помещения: бани, 
мивки, вани/душ
кабини, огледала
СИН - за помещения и
повърхности с по-малък
риск от замърсяване: 
бюра, офис техника, 
прозорци,
первази
ЗЕЛЕН – за кухнески и 
барови помещения
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Това са основните процедури, които включва GreenBusiness програма:

-Почистване на входни антрета и рецепции -Почистване на кухненски боксове
-Почистване на твърди настилки                     - Почистване на стъкла и дограма
-Почистване на меки настилки                       -Събиране и изхвърляне на боклук
-Почистване на офис обзавеждане - Почистване на офис техника
-Почистване на санитарни помещения          - Грижа за цветята в офиса
-Зареждане с консумативи - Обучения на персонала

Компании, поели ангажимент за ''зелени''
практики, подпомагат грижите за опазването на
планетата чрез използването на екологично
чисти продукти и практики, които са безопасни и
изключително ефективни.
В зависимост от площа на Вашия офис или помещение,
.

броят на служителите и вида на работата, която извършвате всеки ден, 
процедурите по почистване могат да варират в голям диапазон.Ние от ProClean
Service сме готови да се съобразим изцяло с нуждите на Вашия бизнес.
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За да се убедите в ефективността от GreenBusiness програма, обадете се 
сега и вземете безплатно двуседмично почистване на вашия офис или 
помещение.

За повече информация, моля не се колебайте да ни потърсите на
0877 999 737 или info@proclean-bg.com


