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SKRBIMO ZA POSLOV

Strojno čiščenje talnih oblog, 
odstranjevanje premazov in 
nanos novih

Dnevno in periodično 
čiščenje poslovnih 

prostorov

Specialna in 
generalna  
čiščenja ter 
čiščenja po 
gradbenih 
delih

Čiščenje garaž, 
proizvodnih hal in 
skladišč

Urejanje okolice in 
košnja trave, 
ter zimska služba

Intervencijska 
čiščenja

Strojna in ročna 
pometanja,  
urejanje 
parkirišč

Vzdrževanje 
objektov - storitve 
hišnika, vzdrževalca,
manjša popravila
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VAŠE POSLOVNO OKOLJE 
JE VAŠE OGLEDALO

Izvajamo vrhunske podporne storitve za urejeno 

poslovno okolje. Ker te niso vaša osnovna 

dejavnost vam na tak omogočamo, da zmanjšate 

stroške in se osredotočite na vaše delo. Skrbimo 

za čiste in urejene pisarne, proizvodne prostore, 

garaže, skladišča in javne  objekte. Naše storitve 

usklajujemo z vašimi željami in potrebami ter jih 

izvajamo strokovno in kakovostno, ob pomoči 

najsodobnejše strojne opreme in tehnologije.



Na delovnem mestu 
preživimo približno 
75% svojega 
aktivnega življenja.

75%



IZVAJAMO DNEVNO IN 
PERIODIČNO ČIŠČENJE 
POSLOVNIH PROSTOROV

Delovno okolje je prostor, v katerem preživite večji 

del dneva, zato se bomo potrudili, da se boste v njem 

dobro počutili. Za vzdrževanje čistoče na delovnem 

mestu vam nudimo redna dnevna in tudi periodična 

čiščenja, odvisno od vaših potreb in želja.

IZVAJAMO SPECIALNA 
ČIŠČENJA

Naši sodelavci razpolagajo s potrebnim znanjem, 

sredstvi in izkušnjami za čiščenje v posebno 

zahtevnih razmerah. Čistimo tudi specifično 

umazane prostore na težko dostopnih mestih v 

vseh vremenskih razmerah, največkrat z uporabo 

posebnih čistilnih strojev, sredstev in metod. 

Nudimo naslednje storitve:

čiščenje oken, večjih steklenih površin ter 

okenskih okvirjev,

odstranjevanje trdovratne umazanije,

čiščenje kuhinjskih nap,

globinsko vakuumsko izpiranje vseh vrst 

tekstilnih oblog,

strojno čiščenje betonskih in asfaltnih talnih 

površin, kot so nakladalne rampe, garažne 

hiše, proizvodne hale, skladišča,

odstranjevanje madežev s tekstila, tlakovcev, 

fasad,

dezinfekcija sanitarnih prostorov,

odstranjevanje grafitov, logotipov in

čiščenje z uporabo visokega pritiska vode.



Stroj Hako z 
volumnom zabojnika 
1.000 litrov omogoča 
košnjo, pometanje, 
pranje, posipavanje, 
sesanje in pluženje. 

1.000



VZDRŽUJEMO OBJEKTE

Urejen vhod, okolica, zelenica, cvetlična korita in 

parkirni prostor so prvo ogledalo urejenosti vsakega 

podjetja ali organizacije. Storitve vzdrževanja 

objektov so pomemben del naše ponudbe 

in vključujejo dejavnosti splošnega čiščenja, 

pometanja, pobiranja smeti ter bolj specializirane 

storitve, kot so: 

hišniške in vzdrževalne storitve ter manjša 

popravila,

čiščenje snega, urejanje parkirišč in

košnja trave, urejanje zelenic, cvetličnih gred 

ter betonskih korit.

IZVAJAMO GENERALNA 
ČIŠČENJA IN ČIŠČENJA PO 
GRADBENIH DELIH

V našem naboru podpornih storitev za urejeno 

poslovno okolje za vas izvajamo še generalna in 

zaključna čiščenja, med njimi:

zaključno čiščenje pred vselitvijo ali otvoritvijo 

poslovnih prostorov,

letno čiščenje šol, vrtcev v času poletnih 

počitnic, 

odstranjevanje in nanos novih premazov na 

talnih površinah,

odstranjevanje žvečilnih gumijev, grafitov in 

ostalih trdovratnih madežev,

čiščenje industrijskih prostorov v času 

remonta,

čiščenje strojev in ostale opreme ter

grobo in finalno čiščenje po gradbenih delih.



SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in 

druge komunalne storitve, d.o.o.

Nasipna ulica 64

SI-2000 Maribor

T: +386 (0)2 620 58 00

F: +386 (0)2 620 58 10

E: info@snaga-mb.si

W: www.snaga-mb.si


