Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu včetně údržby sběrných nádob
Obsluha separačních míst – sklo, plasty, papír a nápojové kartony
Odvoz a likvidace gastro odpadu
Pronájem a odvoz velkoobjemových kontejnerů s možností zajištění nakládky
(kontejnery 1,5 m3 - 40 m3)
Sběr a likvidace černých skládek
Kombinované čištění a tlakové mytí chodníků, komunikací a ostatních prostranství
Zajištění letní a zimní údržby chodníků a komunikací
Odstraňování graffiti a žvýkaček patentovanou technologií
Kompletní zahradnické služby

list pro firmy

Podnikatelům a firmám nabízíme:

- Seč trávy
- Vyhrabávání trávníků
- Pletí záhonů
- Stříhání a úprava živých plotů
- atd.
Likvidace zahradního odpadu

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2-Vinohrady
tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003, komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

Pro obce a města zajišťujeme:
V oblasti odpadů
Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu včetně údržby sběrných nádob
Svoz drobného komunálního odpadu z odpadkových košů včetně instalací a údržby
Sběr a likvidace černých skládek
Instalace, provoz a údržba košů na psí exkrementy
Mobilní sběr psích exkrementů
Pronájem a odvoz velkoobjemových kontejnerů možností zajištění nakládky
(kontejnery 1,5 m3 - 40 m3)
Provoz Sběrného dvora hl. m. Prahy
Větší bonusy od spol. EKO-KOM a.s. díky certifikátu
V oblasti čištění
Kombinované čištění a tlakové mytí chodníků, komunikací a veřejných prostranství
Zajištění zimní údržby chodníků a komunikací
Zajištění letní údržby chodníků a komunikací
Údržba a čištění dětských hřišť a souvisejícího městského mobiliáře
Odstraňování graffiti a žvýkaček patentovanou technologií
Čištění svislých ploch včetně odstraňování plakátů a neoprávněných polepů
V oblasti zahradnických prací
Seč trávy
Vyhrabávání trávníků

list pro obce a města

Obsluha separačních míst – sklo, plasty, papír nápojové kartony

Pletí záhonů
Stříhání a úprava živých plotů
Likvidace zahradního odpadu
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