
Robotyzacja nośnikiem jakości  
w  usługach czystości

KOMFORT TWOJEGO BIZNESU



Nasze wartości 

Niższe zużycie środków chemicznych
Digitalizacja procesów operacyjnych
Wsparcie personelu liniowego
Optymalizacja kosztów i wzrost efektywności usług

Grupa SERIS Konsalnet - www.seris.pl

Cleaning 4.0 jest całkowicie nowym podejściem w obszarze 
usług utrzymania czystości. To połączenie profesjonalnej 
wiedzy kadry wyposażonej w narzędzia cyfrowe, nowych 
technologii, takich jak roboty i  maszyny sprzątające oraz 
doświadczenia wykwalifikowanych pracowników liniowych 
po to, aby dostarczać naszym klientom powtarzalny, 
najwyższy poziom jakości i satysfakcji.

Jakość
• Powtarzalny efekt
• Dokładność w czyszczeniu
•  Możliwość pracy w oparciu  

o wiele programów czyszczenia

Optymalizacja
• Ograniczenie czynnika ludzkiego
• Wsparcie tradycyjnego modelu usługi
• Optymalizacja kosztów

Uniwersalność
•  Roboty mogą pracować w większości 

przestrzeni przeznaczonej  
do czyszczenia

Bezpieczeństwo
•  Urządzenia mogące pracować 

w obszarze użytkowanym przez ludzi

Bezpieczeństwo w czasie pandemii
•  Ograniczenie zadań realizowanych 

przez czynnik ludzki
•  Możliwość instalacji stacji 

dezynfekującej na urządzeniu

Niezawodność
•  Sprawdzona wydajność pracy
•  Serwis maszyn w ciągu 24 godzin 
•  Rozwiązanie pozbawione błędów 

wynikających z czynnika ludzkiego

Ekologia
•  Oszczędność w zużyciu wody
•  Niskie zużycie chemii
•  Utylizacja baterii

• Czyszczenie powierzchni zmywalnych
• Odkurzanie wykładzin i dywanów
• Zamiatanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

• zakłady produkcyjne • obiekty logistyczne • centra handlowe • obiekty biurowe • hotele

Cleaning 4.0 

Q BOT – korzyści

Q BOT – jakie usługi tworzą ofertę  

Q BOT – dla kogo

odkurzanie

mycie

zamiatanie

utrzymanie czystości

ZamiatanieMycie powierzchni Czyszczenie Odkurzanie 



Dlaczego Seris Konsalnet Cleaning?

• Lider robotyzacji usług czystości w Polsce
• Projektujemy usługi oparte o maszyny autonomiczne
• Wieloletnie doświadczenie – ponad 200 usług w katalogu
• Jakość potwierdzona rekomendacjami
• Ekologia poparta certyfikatami – Q EKO
• Globalni/lokalnie – działamy na terenie całego kraju będąc blisko Ciebie

 ISO gwarancją  
standardu jakości 

Referencje Klientów  
potwierdzają jakość  
naszych usług
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CENTRALA
ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 62 62
fax: (22) 560 50 04

e-mail: cleaning@seris.pl

Aby poznać szczegóły oferty skontaktuj się 
z naszym Specjalistą

Grupa SERIS Konsalnet - www.seris.pl

Bliskość i kompleksowość

•  Wchodzimy w skład międzynarodowej Grupy Seris Konsalnet 
•  Świadczymy także usługi ochrony fizycznej,  

monitoringu obiektów, pojazdów
•  Działamy w ramach 5 regionów i 21 lokalizacji operacyjnych
•  Obsługujemy tysiące zadowolonych Klientów


