
Мийка вікон і фасадів





Короткий порядок рoбіт з миття вікон і фасадів

1. Поверхня фасаду та / або скла оброблюється пінним розчином за допомогою "мапа" або
апарату високого тиску ("Karcher").

2. Де необхідно, зі скла механічно змиваються стійкі забруднення за допомогою скребка, 
металевої мочалки або поролоновою губки.

3. Потім суміш стягується спеціальним інструментом (стяжкою), щоб не залишалися
розводи на вікнах.

АВТ “Karcher”









Наші переваги:

1. Гарантія від 5 років.
2. Документально підтверджена кваліфікація наших співробітників.

Обов'язкове дотримання всіх норм охорони праці.
3. Зрозумілий та прозорий кошторис із зазначенням цін на кожен вид робіт.
4. У нас діє внутрішній контроль якості. Перед здачею роботи замовнику -

об'єкт приймає керівник проекту.
5. Ми налаштовані на довгострокову співпрацю і працюємо так, щоб у

замовника не було зауважень.
6. Працюємо з 2012 р.

Працювати з нами легко: ми приймаємо готівкові та безготівкові гроші.
Ми юридична особа, на єдиному податку, 3 категорія. Ми не платники

ПДВ.
При великих обсягах - знижки.

Перед остаточним визначенням ціни ми обов'язково оглядаємо об'єкт.
Виїжджаємо на огляд БЕЗКОШТОВНО.

З цінами на інші послуги ви можете ознайомитися на сайті

http://sk-pauk.com/


Компанія має дозвіл Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України
на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Охорона праці



Відгуки про нашу роботу



Наші клієнти

Мийка вікон та фасадів
1000  м2

Монтаж банера 170 м2

Чищення покрівлі від снігу та 
льоду 1200 м2

Електромонтажні роботи на 
висоті: зміна схеми
електропроводки, заміна б/ж.

Мийка фасаду та 
скління вхідної групи
500 м2 Утеплення фасаду 

швейного цеху 1200 м2



Монтаж банера 200 м2

Чистка тентової покрівлі від
снігу та криги понад 10 000 м2Зварювальні роботи на промисловому

димарі при монтажі антенно-фідерного
обладнання (2 баз.станціі)

Монтаж антенно-фідерного
обладнання (3 баз.станціі)



Ціни на миття вікон і фасадів

Мойка окон и фасадов. Работаем с заказами от 10 000 грн

После непосредственного осмотра объекта цены на работы могут быть 
существенно ниже указанных в прайсе.

Мойка сплошного безрамного стеклянного 
фасада объёмом более 1000 м2 м2 от 25 грн

Мойка фасадов объёмом более 1000 м2 м2 от 23 грн

Мойка сильно загрязнённых окон (после 
стройки)

м2 80 грн

Мойка окон под отрицательным уклоном м2 90 грн

Мойка сильно загрязнённых окон под 
отрицательным уклоном

м2 100 грн

Мойка одиночных окон (два-три окна + балкон) ----- 5000 грн



ТОВ "Будівельна компанія "Павук" Україна Харків

Наша адреса:
Харків, 61003, пер.Подольскій, 5, оф.№332, 333

Час роботи:
пн-пт з 9:00 до 18:00.

Вихідні: субота, неділя.

МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакти

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
і приїдемо на замір!


