
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy 

TANAX Dystrybucja

Chcemy być dla naszych Klientów wszechstronnym partnerem, dlatego
stawiamy na rozwój i poszerzanie wiedzy. Odzwierciedleniem naszej postawy

jest bogata oferta.

Prowadzimy w sprzedaży takie marki jak: 

Werner&Mertz, Vileda Professional, Papernet, Velvet Care, 
Tork, Katrin, Numatic, Fagor, 

oraz wiele innych znanych i cenionych marek.

W sprzedaży posiadamy chemię do utrzymania czystości, sprzęt i akcesoria
do sprzątania, elementy wyposażenia, oraz maszyny sprzątające. 

Dodatkowo firma zajmuje się usługami sprzątającymi, takimi jak:
sprzątanie obiektów, polimeryzacja podłóg, mycie okien (również na

wysokościach), pranie wykładzin, krystalizacja powierzchni marmurowych,
posiadamy też własną pralnie wodną jedną z najnowocześniejszych w

regionie.

Gwarantujemy najwyższą jakość w korzystnych cenach, profesjonalną
obsługę, oraz szybką dostawę zamówionych produktów, bez żadnych

dodatkowych kosztów. 



Opis Usług Sprzątających :

Sprzątanie biur, hoteli

Sprzątanie posadzek, mebli, wyposażenia, pranie wykładzin dywanowych, obić tapicerskich, 
utrzymanie czystości toalet z opcją dostawy materiałów higienicznych, mycie okien.

Sprzątanie hal, sklepów, magazynów

Maszynowe mycie powierzchni, doczyszczanie intensywnych zabrudzeń na posadzkach.

Usługę mycia fasad szklanych i wszelkich dużych powierzchni wykonujemy z użyciem 

wody demineralizowanej.

Wykorzystywany system mycia umożliwia realizację zleceń do wysokości 18 mb System
stosowany jest 

również do mycia elewacji, dachów, drewna czy paneli fotowoltanicznych.

Pranie dywanów

Posiadamy profesjonalny sprzęt i niezbędną wiedzą do tego by zadbać o Twoją
wykładzinę, dywany czy tapicerkę. W użyciu mamy sprzęt i środki chemiczne renomowanej

marki Werner-Mertz.

1. Pranie Ekstrakcyjne , zabrudzenie jest usuwane po przez wypłukanie z wykładziny
specjalistycznym ekstraktorem .

2. Szamponowanie , piana wraz z brudem odsysana jest z wykładziny odkurzaczem do pracy
na mokro , pozostały brud jest usuwany po wyschnięciu wykładziny odkurzaczem do pracy

na sucho . 



Mechaniczne doczyszczanie posadzek

Doczyszczanie powierzchni podłóg wykonujemy maszynami szorująco zbierającymi lub 
szorowarkami w połączeniu z odkurzaczem wodnym. Użycie profesjonalnych środków 

czyszczących pozwala usunąć wszelkie zabrudzenia.

Polimeryzacja podłóg

Polimeryzacja to proces nakładania twardych powłok w celu zabezpieczenia istniejących
podłóg miękkich wykonanych z takich materiałów jak wykładziny PVC, winylowe, linoleum,

gumowe o gładkiej powierzchni, sztuczne podłoża w halach sportowych.



Mycie dachów, mycie elewacji i czyszczenie kostki brukowej.

Zastosowanie myjek ciśnieniowych 160-250 bar, pozwala na szybkie i profesjonalne
usunięcie wszelkich zabrudzeń, nawet z najbardziej niedostępnych miejsc. Realizujemy

bogaty zakres zleceń: myjemy dachy wykończone dachówką, blachodachówką, elewacje oraz
Kostkę brukową . Posługujemy się sprzętem najwyższej jakości o szerokim wachlarzu

zastosowań.

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych , spółdzielni mieszkaniowych 

Oferujemy również kompleksowe utrzymanie terenów zewnętrznych począwszy od usług
porządkowych, pielęgnacje terenów zielonych oraz odśnieżanie .

Niezależnie od wielkości i rodzaju budynku dokładamy największych starań aby utrzymać
czystość na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy.


