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SIMACEK Facility SK, s.r.o pôsobí na slovenskom 

trhu 20 rokov. Ide o spoločnosť s dlhodobou 

tradíciou a postavením na trhu, ktorá poskytuje 

komplex služieb v rámci celého Slovenska. 

Zamestnáva viac ako 400 zamestnancov a svoje 

služby zabezpečuje cez 5 pobočiek s hlavnou 

centrálou v Banskej Bystrici.

Ponuka zahŕňa všetko od denného upratovanie, 

špeciálneho upratovanie, údržby exteriérov, 

hygienického servisu až po mnoho ďalších služieb.

Denné upratovanie Špeciálne upratovanie

Hygienický servis Údržba exteriéru

Personálne služby Doplnkové služby

Kto sme 
a čo ponúkame
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Ponúkame vám pravidelné upratovanie komerčných aj súkromných 

priestorov.

● kancelárske priestory

● sociálne zariadenia

● schodiská, chodby, výťahy, vstupy a vestibuly

● výrobné  priestory

● skladové priestory

● predajne

● šatne, sprchy  a pod.

Upratujeme za Vás:

Denné aj špeciálne upratovanie je jedna z nosných činností našej spoločnosti. Našim cieľom je zabezpečiť 

klientom čistý a udržiavaný priestor. 

Rozsah prác upratovania je rozdelený na upratovanie, ktoré sa realizuje denne, na upratovanie, ktoré sa 

realizuje týždenne a upratovanie, ktoré sa realizuje mesačne. Špeciálne upratovanie slúži na realizáciu 

neštandardných upratovacích prác, ktoré nie sú a ani nemôžu byť súčasťou bežného udržiavacieho 

upratovania. Ide o rôzne druhy upratovacích prác, na ktoré je potrebná vyššia kvalifikácia a ovládanie 

používania špeciálneho technicko-materiálneho vybavenia.

3 DOBRÉ DÔVODY
Kvalita práce

Zaručujeme vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

Systematické používanie čistiacej techniky

Vždy čistíme pomocou najnovších technológií.

Dlhoročné skúsenosti

Čerpáme z našich 80 ročných skúseností.

Denné upratovanie



www.simacek.sk

4

Zabezpečíme pre Vás realizáciu neštandardných upratovacích prác.

Špeciálne upratovanie

● umývanie okien

● tepovanie kobercov

● tepovanie čalúneného nábytku

● hĺbkové čistenia rôznych druhov podláh

● odmasťovanie rôznych štruktúr podláh a obkladov

● nanášanie ochranných vrstiev na podlahy

● čistenie opláštenia budov

● predkolaudačné upratovania po výstavbe alebo po maliaroch

● rôzne druhy čistenia technologických zariadení a pod.

● čistenie vo výškach

Postaráme sa o:

Špeciálne upratovanie slúži na realizáciu neštandardných upratovacích prác, ktoré nie sú a ani nemôžu byť 

súčasťou bežného udržiavacieho upratovania. Ide o rôzne druhy upratovacích prác, na ktoré je potrebná vyššia 

kvalifikácia a ovládanie používania špeciálneho technicko-materiálneho vybavenia.

3 DOBRÉ DÔVODY
Miestna odbornosť

Vždy používame najvhodnejšie metódy čistenia.

Systematické používanie čistiacej techniky

Vždy čistíme pomocou najnovších technológií.

Kompletná dokumentácia

Naše procesy podávania informácií, zaisťujú úplnú transparentnosť.
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Pomôžeme Vám udržať prostredie, v ktorom sa pohybujete čisté, zdravé a svieže.

Hygienický servis

● kompletné vybavenie priestorov zásobníkmi a dávkovačmi

● širokú sortimentnú skladbu hygienických produktov

● pravidelné dopĺňanie hygienického sortimentu (toaletný papier, utierky 

● na ruky, mydlá, osviežovače vzduchu)

Zabezpečíme pre Vás:

Hygienické produkty sú nevyhnutnými pomocníkmi vo všetkých oblastiach, kde sa vyžaduje vysoký štandard 

čistoty a hygieny. Spoločnosť SIMACEK Vám pomáha udržiavať čistotu, komfort a zdravé prostredie vďaka 

širokej ponuke svojich  hygienických produktov.

Naše zásobníky sa vyznačujú moderným dizajnom a pohodlným ovládaním. Naše osviežovače vzduchu 

vytvoria príjemnú atmosféru a dávkovače dezinfekčných prostriedkov na povrchy a ruky pomáhajú 

predchádzať prenášaniu infekcií. Všetky dávkovače sú na mieste dopĺňané našimi odbornými pracovníkmi.

Cenová politika našej spoločnosti je vynikajúca, pretože v rámci celého balíka dokážeme hygienický servis 

zabezpečiť v nižších cenách oproti konkurencii. Naša firma navyše dokáže váš objekt vybaviť kompletným 

hygienickým servisom grátis. Jedinou podmienkou je, aby ste náplne pre hygienický servis odoberali od nás.

3 DOBRÉ DÔVODY
Rozsiahly sortiment

Vyhovieme každému cenou aj kvalitou.

Bezpečnosť vždy na 1. mieste

Používame iba certifikované produkty.

Rýchle doručenie

Veľké skladové zásoby a vlastná doprava.
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Postaráme sa o udržiavanie a starostlivosť o zelené a spevnené plochy.

Údržba exteriéru

● všetky činnosti spojené so starostlivosťou o trávnik

● komplexnú starostlivosť o rastliny, kríky a stromy

● zimnú údržbu ciest a chodníkov

● kosenie trávnatých plôch

● výsadba okrasných rastlín a drevín, orezávanie a strihanie krov a drevín

● mulčovanie a zazimovanie rastlín

● vyprázdňovanie odpadkových košov

● odstraňovanie žuvačiek

Zabezpečíme pre Vás:

Prioritou letnej údržby sú zdravé  a udržiavané zelené plochy, ktoré sú na pohľad svieže a kultivované.

Prioritou zimnej údržby je zabezpečenie plynulého chodu spoločností a ich prevádzok počas zimného obdobia 

počnúc výrobou, cez administratívu až po logistiku.

3 DOBRÉ DÔVODY
Kvalita života a pocit identity

Zelené plochy povzbudzujú ľudí, aby sa stretávali a relaxovali.

Zlepšenie vzhľadu

Zelené plochy zlepšujú vzhľad budovy.

Šetríme prírodu

Zelené plochy sú vzácne pre flóru a faunu.
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Zabezpečíme pre Vás kvalifikovaných pracovníkov s potrebnou odbornosťou.

Personálne služby

● drobnú údržbu

● odpadové hospodárstvo

● skladové hospodárstvo

● pracovníkov do výroby

● pracovníkov recepcie

Dodáme personál pre:

Zabezpečenie kvalifikovaného personálu a jeho organizačné vedenie je dôležitou súčasťou fungovania 

každej spoločnosti. Našou úlohu je odbremeniť klienta od tejto náročnej činnosti a pomôcť mu nájsť 

spoľahlivých ľudí. Následne sa postaráme aj o organizačnú zodpovednosť za náš personál pri vykonávaní 

jednotlivých činností u klienta.

3 DOBRÉ DÔVODY
Veľký výber ľudí

Vyberieme pre Vás vhodného kandidáta.

Úspech vo Vašom profesionálnom živote

S nami zaručene dosiahnete svoj kariérny cieľ.

Platba podľa výsledkov

Platíte len za dosiahnutý úspech.
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Všetko pod jednou strechou v spolupráci so skúseným silným partnerom.

Doplnkové služby

● technická správa budov

● revízie zariadení

● refakturácia tovarov a služieb

● realizácia a vybavenie interiérov nábytkom

● deratizácia a dezinsekcia

● ochranné pracovné pomôcky a pitný režim

Ďalšie ponúkané služby:

Naša spoločnosť poskytuje ucelený komplex služieb. Cieľom je zabezpečiť čo najširšie množstvo 

dodávaných  služieb v rámci jedného balíka. Na základe premyslenej koncepcie vám ponúkame priaznivé 

riešenia na mieru z hľadiska kvality, výkonu aj ceny.

3 DOBRÉ DÔVODY
Všetko pod jednou strechou

Spolupráca len so skúseným a silným partnerom.

Ucelený komplex služieb

Zabezpečujeme široké množstvo dodávaných služieb v rámci jedného balíka.

Ponúkame Vám len priaznivé riešenia

Koncepčne Vám ponúkame z hľadiska kvality, výkonu a ceny riešenia na mieru.
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S viac ako 7.000 spolupracovníkmi sa neprestajne staráme 

o spokojnosť našich zákazníkov. Vzájomný rešpekt je dôležitou 

súčasťou našej podnikovej kultúry a je tiež zakotvený v našom 

kódexe správania sa. Hlásime sa k udržateľnému rozvoju 

a spoločenskej zodpovednosti podnikania. Naši zamestnanci 

sú vám k službám v Rakúsku aj v strednej a východnej Európe.

Facility Management Group

SIMACEK Facility SK, s.r.o. patrí medzi popredných dodávateľov 

uceleného komplexu služieb s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2003 a postupne sme 

sa zaradili medzi najväčšie facility spoločnosti. Dodávame naše 

služby viac ako 150 klientom s celoslovenským pokrytím.

Slovensko

www.simacek.com www.simacek.sk

http://www.simacek.com
http://www.simacek.sk
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Ako pracujeme

Naša stratégia

Spoločenská zodpovednosť  firmy nám leží na srdci. Pojem zodpovednosť pre nás znamená firemnú 

spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť. Snažíme sa o vyvážený manažment, aby sme zabezpečili 

ekonomickú, ekologickú a spoločenskú udržateľnosť.

Vysoká kvalita

Pomocou integrovaného systému manažmentu (IMS) zabezpečujeme pre našich zákazníkov najvyššiu 

možnú kvalitu poskytovaných služieb.

Partnerské vzťahy

Našim zámerom je vytvárať si dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkom založené na vzájomnej spolupráci.

Inteligentné riešenia

Používame vždy najvhodnejšie metódy dodávania služby so zapojením najnovších technológií a inovácií.



SIMACEK Facility SK, s.r.o. 

Kremnička 3 974 03 

Banská Bystrica Slovensko

Adresa spoločnosti obchod@simacek.sk

0911 899 099

Objednajte si naše služby

simacek@simacek.sk

0911 038 039

Všeobecné informácie

www.simacek.sk

Kontaktujte nás Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku alebo poskytneme viac informácií. 

Neváhajte nás kontaktovať a zabezpečte si naše služby ešte dnes.

Bezplatná linka

0800 108 810

http://www.simacek.sk
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