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Köszönti Önt az ECT Kft
ECT Kft - Elite Clean Technology
Cégünk fő tevékenysége az ipari, vegyi üzemek valamint épületek takarítása, mely
tevékenységünkkel az ország több területén dolgozunk. A tevékenységünkhöz
csatlakozó épület, irodaházak, üzemi területek napi és megelőző karbantartási tisztító szolgáltatással vagyunk jelen a takarító szakmában. Az új kihívásoknak eleget
téve ipari padozat készítését és ipari festést is végzünk. Előkészítő munkáink közé
tartozik az ipari nagynyomású vizes tisztítás, illetve az ipari szárazjeges technológiával történő munkavégzés.
Megrendelőink bizalma a rendszeres kapcsolattartás, illetve dolgozóink képzése és
kontrollja garantálja. Beszállítóinknál elvárásunk a pontos és jó minőségű alapanyagokkal történő kiszolgálás, ami garantálja a Tisztelt Megrendelő elégedettségét.

Szolgáltatásaink:
Ipari, vegyi üzemek takarítása
Épülettisztítás, takarítás
Napi tisztítás
Üveg- és homlokzattisztítás
Zöldfelület gondozás, kertészet
Téli csúszásmentesítés, hóeltakarítás
Ipari járófelület készítés, tisztítás
Útvonal, illetve biztonsági
jelölőcsíkok festése, eltávolítása

Ipari, vegyi üzemek takarítása
Az ipar és a technológia fejlődésével együtt fejlődött tovább a takarítási technológia is, és egyre
élesebben elkülönülnek a takarítás különböző ágazatai. Az iroda takarítás mellett egy jellegében
és emiatt beruházási, takarítási szempontból is eltérő ágazat alakult ki, ez pedig az Ipari takarítás.
Az Ipari takarítás egyik fő jellemzője, hogy egyedi igények figyelembe vétele mellett csak speciális
gépekkel és folyamatos szakképzésekkel lehet hatékonyan végezni.

Épülettisztítás, takarítás
Belső igénybevett, illetve megrongált (graffiti) felületek alkalmi tisztítása, javítása speciális (mosható, grafiti álló) felületek készítése és tisztítása.
Lépcsők, korlátok nehezen megközelíthető helyek tisztítása épületen belül.

Napi tisztítás
A megrendelő igényeinek megfelelő tisztítási munkák elvégzése kézi, illetve professzionális gépi
és tisztító anyagok alkalmazásával. Irodai komfort (hűtő - fűtő, elszívó - befúvó) készülékek karbantartása, tisztítása. Ipari szőnyekeg tisztítása. Diszkrét és megbizható dolgozóink a megrendelő
igényeit legmagasabb szinten elégítik ki.

Üveg- és homlokzattisztítás
Külső és belső üvegfelületek, homlokzatok tisztítása állványos illetve alpin technológiával. Nagynyomású iparivízes és szárazjeges technológia segítségével.

Zöldfelület gondozás, kertészet
Képzett kertészeink az Ön igényeinek megfelelően készítik el környezetét. Szaktanácsadóink segítik látványterveikkel álmai kertjét elkészíteni. Őszi lombgyűjtés.

Téli csúszásmentesítés, hóeltakarítás
Környezetbarát technológia, kézi, illetve gépi takarítás.

Ipari járófelület készítés, tisztítás
Ipari gyantázás és antisztatikus felületek készítése. Nehéz terhelésű felület (padozat) készítése.

Útvonal, illetve biztonsági jelölőcsíkok festése, eltávolítása
Határolócsíkok készítése, eltávolítása. Gyors jelölők készítése (12 óra múlva terhelhető).

Napi takarítás
1. Takarítási szolgáltatásunkat minden esetben úgy végezzük, hogy partnereink a napi munkájukat zavartalanul folytathassák. Jelenlétünk csak abból legyen észrevehető, hogy a környezetük
a tökéletes, kellemes tisztaságérzetet adja.
2. Folyamatos belső ellenőrzési rendszert működtetünk. Minden új feladat vagy, esetlegesen felmerülő hiányosság, azonnali, helyreállító intézkedést von maga után. Ezért munkatársaink személyesen felelősek. Az eredmény elérése érdekében pedig motiváltak.
3. Dolgozóink a munkavégzés közben nem beszélgethetnek, nem dohányozhatnak, nem étkezhetnek, nem használhatják megbízóink eszközeit. A munkavégzés közben látott, hallott dolgokról soha, sehol nem beszélhetnek. Kizárólag a takarítási feladatot látják el.
4. Felelősségbiztosítással rendelkezünk, ami a véletlen károkozásra is biztosítást nyújt.

Takarítással, tisztítással kapcsolatos szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipari, vegyi üzemek takarítása
Napi, rendszeres takarítás
Időszakosan ismétlődő felújító jellegű nagytakarítások
Festés, átalakítás, felújítás és építkezés utáni takarítás
Üvegfelületek külső-belső, homlokzatok tisztítása, akár alpin technológiával is
Homlokzatok takarítása
Zöldterületek karbantartása
Ipari szőnyegek telepítése, tisztítása
Graffitik eltávolítása, védőbevonat készítése
Olaj eltávolítás
Veszélyes anyag eltávolítás
Ipari felületek tisztítása
Rágógumi eltávolítás
Szárazjeges tisztítás
Magasnyomású vizes tisztítás

Szárazjeges tisztítás

korszerű ipari tisztítás szárazjégszórásos technológiával országosan
A szárazjeges tisztítás során rizsszem méretű száraz, szilárd, -78,5ºC-os széndioxid (CO2) pelletet
lövünk nagy sebességgel, és nagy nyomással a szennyezett felületre. A becsapódást követően a
felületen levő szennyeződés megfagy és a szárazjég szublimálása során bekövetkezett 700-szoros
térfogat növekedése folytán leszakad a felületről.
A folyamat során a felület nem sérül, víz illetve vegyszer bevitele nélkül érjük el a tökéletes tisztítást.
A technológia olyan szintre hangolható, hogy egy tojásról is leszedhetjük vele a festéket, de
megbirkózik a több cm vastag pakurával, vagy bitumennel is.
Kimagasló előnye az összes egyéb szemcseszórással szemben, hogy a tisztítás során semmilyen
adalék nem kerül a folyamatba, így a munka végeztével csak a fagyott szennyeződés összegyűjtéséről
és megsemmisítéséről kell gondoskodni.
Szárazjeges tisztítás alapvető felhasználási területei
•
•
•
•
•

mindenütt, ahol nem engedélyezett a víz használat,
minden esetben, amikor a vízzel, vagy homokkal kevert, többszörösére duzzadt veszélyes
hulladék megsemmisítése nem kifizetődő,
villamos, elektronikai eszközök működés közbeni tisztítása (27kV-ig),
gépek (pl.: szivattyúk, motorok, szelepek) üzem közbeni tisztítása, szétszerelés nélkül, vagy
minimális megbontással a helyszínen,
festék és graffiti eltávolítás, ahol a hangolhatóságból adódóan eldönthető, hogy csak a graffiti
legyen eltávolítva, vagy egy-két festék réteg is.

Burkolattisztítás, javítás, festés
Cégünk megfelelő technikai háttérrel, szakember gárdával, és tapasztalattal rendelkezik a szilárd burkolatok:
•

•
•

tisztításában, mely túlnyomó részben festék- és olajszármazék maradványok eltávolításában, szétválasztásában,
és szakszerűen bizonylatolt megsemmisítésében merül ki. Ebben a tárgykörben a cégünk birtokában levő
eszközállomány kiegészítésére és a munkafolyamatok drasztikus lerövidítésére Osztrák és Német partnercégek
segítségét is igénybe vesszük, kamionra szerelt magasnyomású mosóberendezések terén.
javításában, mely általában repedések és egyéb mechanikai sérülések kijavításából és javító, vagy teljesen fedő
burkolásából áll, ahol a SIKA cég kiváló termékeit használjuk.
festésében, amely széleskörű technikai és alapanyag variációk alkalmazásával, magas fokú és maradéktalanul
kielégítő minőségben kerül kivitelezésre, referencia partnereink nem kis megelégedettségére.

ALPHA Dent Kft
Csele Trade Kft
Solt Szer Kft
Dunakor Kft
Karcher
SIKA
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További információval állunk rendelkezésére weboldalunkon vagy kérjen személyes konzultácót!

PARTNEREINK

Magyar Aszfalt Kft.
Strabag AG M6
Lakásfenntartó Szövetkezet
CBA, Forza Áruházak
Budapesti Corvinus Egyetem.
ISD DUNAFERR ZRT.
BKV ZRT.
Brokernet Zrt.
Cargill
Danubia Bútoripari Zrt.
ELCOTEQ KFT.
Frissbeton Kft.
H-TPA KFT.
Harkányi Gyógyfürdőkórház.
Magyar Kereskedelmi Bank.
Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.
Strabag MML.
Révkapu Panzió - Mohács
Baranya Megyei Kórház.
Biocentrum Mohács.
Bittner és Társai Kft
Borrétes Kft
Branau Kft.
Brunyai Pince Kft.
Budai-városkapu Általános Iskola.
Easy-Club Kft.
Forza Plus Bt.
Dairy Ép Kft.
Gesztenyés Pizzéria.
Hamburger Hungária Kft.
Himes Pick Mezőgazdasági Kft.

