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      Szanowni Państwo! 
 
 
               Pragnę przedstawić Państwu ofertę mojej firmy, która istnieje od 1990 roku.   
Celem firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług oraz dobra współpraca ze 
Zleceniodawcą. Po obejrzeniu, czasami po wykonaniu bezpłatnej próby przedstawię 
szczegółowy zakres prac i koszt usługi.  
 
              Zakres usług:       
                      
 1. Elewacje: 
     - odgrzybianie / opinie mykologiczne / 
     - malowanie 
     - czyszczenie 
     - usuwanie graffiti 
     - zabezpieczanie przed graffiti 
     - renowacja elewacji z cegieł / czyszczenie, rekonstrukcja, impregnacja / 

 
 2.  Posadzki: 
     - naprawa zniszczonych posadzek 
     - szlifowanie, frezowanie, polerowanie betonu, lastryka, kamienia 
     - krystalizacja marmuru 
     - nakładanie warstw ochronnych 
     - czyszczenie i odtłuszczanie 
     - uzupełnianie ubytków  
     - wzmacnianie  powierzchni                                        
         
3. Prace na wysokościach technikami alpinistycznymi: 
     - mycie wszelkich powierzchni 
     - malowanie 
     - uszczelnianie szczelin 
     - czyszczenie i naprawa rynien 
     - odśnieżanie dachów  
 
4. Czyszczenie i impregnacja kostki brukowej i dachówek 
 
5. zabezpieczanie budynków przed ptakami 
 
6. Renowacja zabytków 
 

Na następnych stronach przykłady wykonanych prac 
 

           Zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy 
 
                                                                                     z poważaniem 
 
                                                                                    Robert Grzesiuk  
                                                                                      / właściciel / 
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Przykłady wykonanych prac 
 

 

 
 

oczyszczenie płyt wapiennych elewacji budynku w Gdyni  
 

 

                          
 

Oczyszczenie cegły licówki z wykwitów wapiennych i impregnacja hydrofobowa 
/ Most  w Gdyni / 

 
 
                                                                                                                                

 

                              
             

           
Renowacja pomnika w Kościerzynie 
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Odgrzybianie i oczyszczenie piaskowca / Chojnice / 

 
 

                                          
 

Odgrzybianie i impregnacja zapobiegająca zagrzybieniu / Gdańsk / 
 
                                              

                                         
 

Usuwanie graffiti, oczyszczenie i zabezpieczenie przed graffiti pomnika w Kościerzynie 
 

 
Prace technikami alpinistycznymi                   odgrzybianie, czyszczenie dachówek / Gdynia / 
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polerowanie betonu 

 

 
polerowanie marmuru 

 

 
szlifowanie betonu  

 

 
      usuwanie kleju, wyrównywanie 
    
    
    
    
    

      
 
 

SZLIFOWANIE, FREZOWANIE BETONU, KAMIENIA 
 
 
1. BETONU  
 
         Poprzez bezpyłowe szlifowanie lub frezowanie betonu zostaje 
usunięta zniszczona  wierzchnia warstwa posadzki. Podłoże jest 
wyrównane i stabilne. 
 
        Wzmacniamy osłabione powierzchnie stosując utwardzacze 
produkowane w oparciu o nanotechnologię. Utwardzacz 
równomiernie i głębiej wnika w strukturę betonu, w przeciwieństwie 
do standardowych produktów. Naprawiamy posadzki betonowe 
wraz z dylatacjami. 
 
 
        Możemy wypolerować posadzkę betonową na wysoki połysk, 
a także ją zabarwić. Metodę polerowanego betonu można 
zastosować do nowej jak i starej posadzki betonowej. 
 
        Przygotowujemy powierzchnię pod posadzki żywiczne. 
 
     
 
 
2. KAMIENIA  / MARMURU I GRANITU / 
 
  - usuwanie rys 
  - wyrównanie  powierzchni 
  - nadanie połysku 
  - uzupełnianie ubytków, szczelin 
  - impregnacja 
  - krystalizacja marmuru 
  - nakładanie powłok ochronnych, które wzmacniają połysk i barwę       
    kamienia 
 
        Po dokonaniu oceny stanu posadzki możliwe jest określenie 
zakresu prac i związanych z tym kosztów. 
 
 
       Służę pomocą w doborze metody renowacji posadzki. 
 
 
 
z poważaniem 
 
Robert Grzesiuk 
   / właściciel/ 
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