CF SOCIÁLNÍ FIRMA, S. R. O.
Individuálním zákazníkům, firmám, společnostem ad. nabízíme:
• údržbu veřejných a venkovních ploch
zahrnující péči o zeleň a dřeviny včetně rizikových řezů stromů, zimní údržbu
(úklid sněhu z chodníků, cest, střech domů), správu veřejných hřišť, úklid prostranství vč. likvidace černých skládek
• péči o zahradu
zahrnující údržbu parků a soukromých zahrad, realizaci permakulturních pozemků a zahrad, péči o novou výsadbu, péči o stromy s využitím stromolezeckých
technik, péči o zahradní jezírka ad.
• realizaci
zahradních jezírek, stavbu altánů, pergol a dalších prvků do zahrady
• řemeslné práce a služby hodinového manžela
jako stěhování, vyklízení bytů, malování, montážní práce, zednické a instalatérské
práce, truhlářské práce, štípání dřeva, složení uhlí ad.
• úklidové práce pro byt či dům
zahrnující luxování, tepování, čištění (mokré, extrakční) podlahových ploch a krytin, leštění nábytku a zrcadel, odstraňování prachu, čištění sociálního zařízení,
mytí oken, vaxování dek a polštářů, čištění žaluzií, praní a žehlení
Pracujeme s profesionálními stroji, nářadím a zařízením. Jsme diskrétní, spolehliví
a slušní.
Mezi naše současné zákazníky patří vedle fyzických osob např. společnosti Bainbridge Czech Republic, AVE Ústí nad Labem s. r. o., Magistrát města Ústí n. L.,
Energy Ústí nad Labem a. s., dále pak bytová družstva a společenství vlastníků
domů v Ústí nad Labem ad.
Firma se hlásí k principům sociální ekonomiky rozvíjející se v ČR.
Ceny prací jsou zveřejněny na našem ceníku. U některých činností jsou samozřejmostí ceny smluvní. U některých služeb je cena odvozena z katalogových cen ÚRS v rozmezí cca 60%. Pro základní orientaci uvádíme tyto ceny:
- Seč pozemku vč. likvidace travní hmoty: 1,1 – 2,4 Kč/m2
- Sběr a výhrab listí: 3,1 Kč/m2
- Stěhování v ÚL do 10 km: 450 – 550 Kč/hod.
- Stěhování mimo ÚL nad 10 km: 450 – 550 Kč/hod. + 9,5 Kč/km
- Služby hodinového manžela: 70 – 100 Kč/hod.
- Odvoz domovního odpadu apod.: 16 Kč/km
- Běžné úklidové domácí práce (luxování, leštění, utírání prachu): 110 Kč/hod.
- Mytí oken: 32 Kč/m2 (oboustranně)
- Mokré čištění koberců: 11 Kč/hod.
- Čištění žaluzií – horizontální: 12 Kč/m2
- Odborné instalační práce: smluvní ceny
- Odborné zahradnické práce: 60% ceníku ÚRS
Kontakt: Bc. Martin Lán – tel. 731 495 422, lan@cfsocialnifirma.cz
Michal Polesný – tel. 603 879 688, polesny@cfsocialnifirma.cz

www.cfsocialnifirma.cz

