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Najwyższa jakość usług, które oferujemy
to gwarancja komfortu dla Ciebie, Twojego personelu i klientów.
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Serwis porządkowy

Wiemy jak ważna jest czystość
w Twoim miejscu pracy

Obiekty biurowe

Czystość i higiena w miejscu pracy to jedne z najważniejszych czynników wpływających na komfort 
pracowników i klientów Państwa firmy. Właśnie dlatego, serwis porządkowy BSCL, podczas 
wykonywania swoich zadań, stawia przede wszystkim na dokładność i rzetelność.

Serwis porządkowy BSCL korzysta z najlepszych, dostępnych na rynku środków 
czystościowych i specjalistycznych maszyn zapewniających najwyższe standardy higieny. 
Nasze usługi zawsze dopasowujemy do harmonogramu Państwa pracy.

Indywidualnie ustalamy zakres i częstotliwość
systemu świadczonych usług
Harmonogram prac serwisu sprzątającego dopasowujemy do Państwa wymagań. Na ży-
czenie klienta możemy go zawsze zmodyfikować i dostosować do aktualnych potrzeb.

Czyste meble, zadbany sprzęt RTV, 
opróżnione kosze na śmieci, 
podłogi pachnące świeżością... 
Wszystko to sprawia, że Państwa 
pracownicy lepiej czują się w swoim 
miejscu pracy. Nasz personel zadba 
o najwyższe standardy higieny w 
biurbiurze.

Magazyny

Utrzymanie porządku w przestrzeni 
magazynowej pozwala szybko i 
sprawnie realizować zamówienia 
Państwa klientów. Wsparcie 
naszego doświadczonego 
personelu będzie nieocenioną 
pomocą dla pracowników 
mamagazynów.

Ośrdoki medyczne

Sprzątanie w ośrodkach 
medycznych wymaga wyjątkowej 
uważności i postępowania według 
ściśle określonych procedur. Nasi 
pracownicy znają je doskonale a 
nowoczesny sprzęt oraz 
specjalistyczne środki czystości 
zapzapewniają najwyższy poziom 
dezynfekcji.

Zakłady przemysłowe

Przy sprzątaniu zakładów 
przemysłowych liczy się przede 
wszystkim sprawność wykonywanej 
usługi. Nasi pracownicy zadbają o 
najwyższe standardy czystości, 
pracując w taki sposób, aby nie 
zatrzymywać procesu produkcji 
choćchoćby na chwilę.
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Ochrona

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

Ochrona stacjonarna

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to jedno z kluczowych zadań jednostki 
zarządzającej obsługą nieruchomości. W BSCL identyfikujemy potencjalne zagrożenia, a następnie 
dopasowujemy do nich najlepsze systemy ochrony.

Każdy budynek jest inny. Właśnie dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do kwestii 
bezpieczeństwa. Po szczegółowej analizie potencjalnych zagrożeń, nasi eksperci 
zaproponują Państwu odpowiednio dobrane rozwiązania.

Oferujemy Państwu wsparcie doskonale 
wyszkolonych pracowników ochrony, którzy zapewnią 
bezpieczeństwo w siedzibie Państwa firmy. W każdym 
budynku odpowiednio dopasujemy rozmieszczenie 
ich posterunków oraz punktów kontroli.

Ochrona niestacjonarna

W sytuacji zagrożenia, pomoc musi nadejść jak 
najszybciej. Oferowane przez nas systemy ochrony 
niestacjonarnej zapewniają błyskawiczny czas 
reagowania. W sytuacji zagrożenia w miejscu pracy, 
pracownicy ochrony szybko zjawą się na miejscu.

Systemy alarmowe

System alarmowy to alternatywa dla ochrony 
stacjonarnej, ale i najlepszy sposób na zwiększenie 
skuteczności jej działań. Dostarczane przez nas 
rozwiązania bazujące na nowoczesnych 
technologiach, pozwalają sprawnie wykryć 
ewentualne zagrożenia.

Systemy monitoringu

Monitoring wizyjny pozwala dokładnie kontrolować 
teren firmy oraz poszczególne pomieszczenia w 
budynku. Nowoczesne kamery, które dostarczamy do 
Państwa siedziby to gwarancja 24-godzinnej ochrony 
miejsca pracy.

Zadbaj o spokój i komfort
Nowoczesne systemy ochrony dostarczane przez BSCL a także wykwalifikowany per-
sonel, zapewnią Państwu odpowiednią pomoc i wsparcie w sytuacji zagrożenia, a także 
całodobowy nadzór nad powierzonym nam mieniem.
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Odśnieżanie

Bezpieczna zima z BSCL

Odśnieżanie chodników

Oblodzone chodniki, śnieg zalegający na dachach, czy śnieżne zaspy piętrzące się na podjazdach 
to najczęstsza przyczyna wypadków do których dochodzi zimą. Pozwól nam zadbać o twoje 
bezpieczeństwo kiedy temperatury spadną poniżej zera.

Obowiązek odśnieżania posesji i chodników przylegających do nieruchomości należy do 
ich właścicieli. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów stawiając na 
sprawdzone rozwiązania w walce ze śniegiem, które zapewnia BSCL.

Zapewniamy kompleksowe usługi odśnieżania 
chodników i dojść do posesji. Profesjonalne 
wyposażenie i najwyższej jakości materiały 
antypoślizgowe, pozwalają naszym pracownikom 
szybko i skutecznie zabezpieczyć teren Państwa firmy.

Odśnieżanie dróg

W walce z żywiołem liczy się niezawodne i 
szybkie reagowanie. Właśnie dlatego stawiamy 
na nowoczesny sprzęt z najwyższej półki. 
Wśród maszyn, którymi dysponujemy znajdują 
się nowe pługi i solarki renomowanych firmy.

Odśnieżanie dachów

Dbając o bezpieczeństwo w trakcie zimy, nie można 
zapominać o tym co niewidoczne. Nasi doświadczeni 
pracownicy, przeszkoleni do pracy na wysokości, 
sprawnie i szybko usuną śnieg, sople i nawisy śnieżne 
zalegające na dachach.

Odśnieżanie parkingów

Zajmujemy się profesjonalnym odśnieżaniem dużych 
powierzchni terenu, takich jak parkingi, boiska czy 
place. Po ich sprawnym oczyszczeniu, obszar 
zabezpieczany jest piaskiem, solą lub dedykowanymi 
materiałami antypoślizgowymi.

Odśnieżanie powierzchni przemysłowych

Monitoring wizyjny pozwala dokładnie kontrolować 
teren firmy oraz poszczególne pomieszczenia w 
budynku. Nowoczesne kamery, które dostarczamy do 
Państwa siedziby to gwarancja 24-godzinnej ochrony 
miejsca pracy.

Przygotuj się na zimę
Nie musisz być jak drogowcy, których co roku zaskakuje zima. Już na początku jesieni 
rozpoczynamy program całodobowego monitoringu warunków meteorologicznych. 
Dzięki temu, jesteśmy zawsze przygotowani na niezapowiedziane opady śniegu.
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Administracja techniczna

Rzetelne zarządzanie nieruchomością

Kontrola techniczna

Kontrola stanu technicznego budynku, prace konserwacyjne, naprawy, prowadzenie dokumentacji 
technicznej... Te czynności nie powinny zaprzątać Ci głowy w drodze po sukces Twojej firmy. BSCL 
zrobi to wszystko za Ciebie.

Z największą starannością zadbamy o administrację techniczną siedziby Twojej firmy. 
Budynki, którymi zarządzamy zawsze spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, 
a każda usterka jest naprawiana od razu po jej zdiagnozowaniu.

Dbamy o to, aby Twoje miejsce pracy było zawsze 
bezpieczne. Na bieżąco kontrolujemy stan techniczny 
budynku i dokładnie analizujemy potrzeby remontowe. 
Sprawujemy nadzór nad pracami konserwacyjnymi, 
szybko reagując gdy zdarzy się awaria.

Przeglądy okresowe

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii 
przeglądów okresowych budynków i instalacji; 
tych rocznych jak i pięcioletnich. Wiemy jak 
ważne jest bezpieczeństwo w miejscu pracy 
dlatego dbamy o każdy centymetr 
powierzonej nam nieruchomości.

Naprawa i konserwacja

Realizowane przez nas regularne prace konserwacyjne 
minimalizują możliwość wystąpienia usterek. 
Wszelkich napraw dokonujemy na bieżąco, dbając o 
cenny czas Twoich pracowników i klientów.

Prowadzenie dokumentacji

Powierzając nam księgi obiektu budowlanego i 
dokumentację techniczną budynku masz pewność, że 
Twoje miejsce pracy będzie zawsze bezpieczne. 
Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami, 
którzy od wielu lat specjalizują się w prawie 
budowlanym.

Zawsze o krok przed usterką!
Profesjonalna obsługa administracyjna a także regularne prace konserwacyjne to 
sprawdzony sposób na stabilną pracę firmy. Wysokie standardy kontroli oraz wsparcie 
ekspertów sprawią, że każda kontrola nadzoru budowlanego będzie jedynie formalnością.
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Alpinistyka

Bezpieczeństwo na wysokości

Mycie dachów

Do prac na wysokości zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników z długoletnim 
doświadczeniem. Dbamy o to aby podnosili swoje kompetencje podczas kursów i szkoleń 
zgodnych z najwyższymi standardami Polskiego Związku Alpinizmu.

Do prac na wysokości zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników z długoletnim 
doświadczeniem. Dbamy o to aby podnosili swoje kompetencje podczas kursów i szkoleń 
zgodnych z najwyższymi standardami Polskiego Związku Alpinizmu.

Warunki atmosferyczne sprawiają, 
że dachy budynków szybko 
pokrywa rdza, mech i osady. Do ich 
usuwania stosujemy najwyższej 
jakości detergenty. Oferujemy też 
szeroką gamę produktów do 
konserwacji i impregnacji dachów.

Mycie okien

Techniki linowe to szybki i 
niezawodny sposób mycia okien 
na wysokości. Doświadczenie 
naszych pracowników, 
atestowany sprzęt i najlepsze 
środki czystościowe to gwarancja 
dokładnie wykonanej usługi.

Mycie elewacji

Elewacja budynku to często jego znak 
rozpoznawczy. Podczas jej 
oczyszczania dokładnie 
zapoznajemy się z charakterem 
danej powierzchni. Dobór właściwych 
środków czystości zapewnia świeży 
wygląd i ochronę na kolejne lata.

Usuwanie zagrożeń

Trudny dostęp do niektórych 
elementów elewacji budynku utrudnia 
usuwanie niektórych usterek i 
potencjalnych zagrożeń. Nasi 
pracownicy będą w stanie szybko 
dotrzeć do ich źródła i sprawnie 
rozwiązać problem.

Zawsze o krok przed usterką!
Profesjonalna obsługa administracyjna a także regularne prace konserwacyjne to 
sprawdzony sposób na stabilną pracę firmy. Wysokie standardy kontroli oraz wsparcie 
ekspertów sprawią, że każda kontrola nadzoru budowlanego będzie jedynie formalnością.


