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Úklidové služby 
 

Společnost Grandberg s.r.o. zajišťuje úklidové služby a dlouhodobě spolupracuje společně se 

společností Orlast s.r.o, kde zajišťujeme kancelářský, hotelový a stavební úklid od roku 

2007.  

Práce se provádí 7 dní v týdnu a po celých 24 hodin dle smluvního ujednání.  

Naše služby nabízí stabilní, dlouhodobou a bezstarostnou spolupráci.  

 



 

 

Pracovníci naší firmy prochází pečlivým výběrem. Před nástupem na pracoviště 

jsou seznámení s požadovanými pracovními úkoly, technologií prováděných prací, 

bezpečnosti práce, v případě potřeby mají zdravotní průkazy. Pracují naprosto 

spolehlivě a obětavě. Zahraniční zaměstnanci mají vždy platné pracovní povolení k 

pobytu. Kvalita prováděných prací a vystupování pracovníků je v pravidelných 

časových intervalech kontrolována. 

 

V případě nepřítomnosti pracovníků z důvodu nemoci nebo dovolené zajištʻujeme 

náhradu pracovníků. 

 

 

 

Naše Služby 

Úklid veřejných a neveřejných prostorů 
 Mytí oken 

 Čištění koberců 

 Čištění matrací 

 Kuchařské práce 

 Výpomoc v kuchyni 

 Houseman 

 Pomocná síla v prádelně 

 
 



 

 

Ostatní úklidové práce 
 Úklid obchodních prostorů 

 Úklid kanceláří a firemních prostorů 

 Generální úklid 

 Generální úklidy po stavebních pracích 

Stavební práce 
 Specializované na sádrokatronové činnosti 

 Přípravné práce pro stavby 

 Pomocné stavební práce 

 Drobné stavební činnosti 

 

 

Ceník 
 

Pokojské služby - úklid       150,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

Veřejné prostory - úklid       150,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

Práce ve skladu        150,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

Šatnář/šatnářka        150,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

Prádelní – praní a žehlení       150,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

Údržbář nemovitostí        200,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

Supervisitoring        200,-Kč/hodina 

(pondělí až neděle) 

 

 



 

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny take nezahrnují úklidovou chemii a papírový program. 

Všichni naši pracovníci vykonávající činnost pro naše klienty, jsou u nás v pracovním 

poměru a mají platné pracovní povolení dle právních předpisů ČR, zejména zákona o 

zaměstnanosti. 

 
 

REFERENCE 

Dlouhodobé spolupráce 
 

Remember Residence 

Řetězec EUROAGENTURA 

Bohemia Apartments Prague 

Old Prague Apartments 

RK – Princ 

Společnost Dell 

Tesco Kunratice 

Outdoor Visit s.r.o. 

 
 



 

 

Dále zprostředkováváme úklidové práce v hotelech přes 

agentury 
 

Hotel Panorama 

Hotel Olšanka 

Hotel Corinthia Towers 

Hotel Kings Court 

Hotel Marriott (V Celnici 8) 

Hotel Park Holiday Benice 

Hotel Hilton 

Hotel Don Giovanni Prague 

Hotel K+K 

 

Kontakt 
 

Email: grandberg@grandberg.cz 

Tel: 604269399 

 

IČO: 28192508 (Orlast s.r.o.) 45310700 (Grandberg s.r.o.) 

Vedení společnosti: Christian Haubenwaller 

Zajišťovatel zakázek: Martin Wszolek 

 

PRO NEZÁVAZNOU CENOVOU NABÍDKU A KONZULTACI 

NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT. BUDE NÁM 

POTĚŠENÍM PRO VÁS PRACOVAT. 
 

mailto:grandberg@grandberg.cz

