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Ügyfeleink valódi problémáit szeretnénk megérteni és számukra a legjobb 
megoldást biztosítani egyedi, „testreszabott” , helyi sajátosságoknak 
megfelelő szolgáltatási csomagajánlatokkal.

Cégünket több, mint 20 éves tapasztalatú, az elvárásoknak megfelelő 
képesítéssel rendelkező vezetők irányítják.  A Granpol Kft. -nél a takarítási 
üzletág munkáját közvetlenül a szervezet élén álló üzletágvezető irányítja. 
A takarítói szervezet munkáját 30 fős takarítói létszám felett az objektumba 
beosztott területi vezető irányítja.

Miért válassza a Granpol Kft.-t takarítási feladatok ellátásra?

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb ismérveket, melyek alátámasztják kompetenciánkat nagy 
kiterjedésű, és összetett takarítási feladatok megoldására.

Szakértő, gyakorlott vezetőket alkalmazunk

A Granpol Kft. eredményes munkájának, jó teljesítményének legfontosabb 
feltétele a képzett, szorgalmas, motivált, szakértő, és gyakorlott takarító 
személyzet alkalmazása. Felvételt követően, a munka megkezdése előtt minden 
dolgozót alapképzésben részesítünk, csak ezt követően kezdhetik meg a 
munkát.

Válogatott, megbízható munkatársakkal dolgozunk

Minőségirányítási rendszert működtetünk

A szervezettség és rend alapelvünk

A Granpol Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN 14001:2015 szabványok 
szerinti integrált minőségirányítási és környezetirányítási rendszert vezetett 
be és működtet.  A Granpol Kft. minősítette és nyilvántartásba vette mindazon 
eszköz és takarítószer beszállítóit, és szolgáltatóit, akiktől anyagot, eszközt 
vásárol, vagy különféle szolgáltatásokat vesz igénybe.

Minden munkafolyamatot részletesen kidolgozott lépésekből építünk 
fel. A takarítók épületre, helyiségre lebontott napi takarítási ütemtervet 
kapnak, melyben részletesen leírjuk az elvégzendő feladataikat, és a 
takarítás időbeosztását. Gazdasági társaságunk a munkafolyamatok 
kifogástalan minőségének biztosítása céljából technológiai utasításokat 
alkalmaz. A technológiai utasítások műveletszinten szabályozzák az egyes 
munkafolyamatokat
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GRANPOL - A TISZTASÁG ÉRTÉK

A Granpol Kft. 1990-ben kezdte meg tevékenységét. A folyó munkákat országos szinten 
7 területi kirendeltség vezeti, és irányítja, melyeknek élén területi vezetők állnak. 

Tevékenységünket 3 üzletágba szerveztük: takarítás, őrzés-védelem, gyengeáramú, 
biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása.

Ismerjen meg minket közelebbről!

Küldetésünk:



A takarításban résztvevő munkatársainkat 
főállású betanított takarítóként határozatlan idejű 
munkaszerződéssel foglalkoztatjuk. Bérüket a minimálbér 
felett állapítjuk meg.  A dolgozók alkalmazása során teljes 
egészében betartjuk a törvényes foglalkoztatás feltételeit.

Elégedett takarítói csapatot szervezünk Korszerű eszközökkel dolgozunk
 A Granpol Kft. korszerű, hatékony eszközöket alkalmaz 
a különféle takarítási feladatok elvégzéséhez és kiemelt 
figyelmet fordítunk a környezetvédelemre. A felhasznált 
takarító gépek, takarító eszközök, és vegyszerek, valamint 
a szolgáltatás támogatását biztosító egyéb eszközök 
bemutatását az ügyfeleink az árajánlatban minden esetben 
megkapják.

Folyamatos ellenőrzést és értékelést végzünk

Környezetbarát takarításra törekszünk

A teljesítést rendszeresen és véletlenszerűen is, több szintűen 
ellenőrizzük, kidolgozott és bevált rendszer alapján.  A munka 
minőségét minőségirányítási rendszerünk dokumentációjában 
rögzített ellenőrzési rendszer alkalmazásával biztosítjuk.

A megrendelőink elégedettségét és igényeinek változását 
az ellenőrzések alkalmával és folyamatos kapcsolattartással 
figyeljük. Szükség esetén azonnali változtatásokat 
kezdeményezünk. A Granpol Kft. biztosítja a felelős vezetővel 
való gyors kapcsolatba lépést, aki képes hatékonyan meghozni 
a döntéseket.

2014 márciusától Magyarországon lehetőség nyílt környezetbarát 
takarítás minősítő védjegy megszerzésére. Munkánk során mi 
is megvizsgáljuk, hogy megbízónk területén milyen lehetőségek 
vannak a környezetbarát takarítás bevezetésére, valamint ezzel 
együtt megvizsgáljuk, hogy az esetleges áttérésnek milyen kedvező 
költségcsökkentő hatásai lehetnek. 

Ápoljuk ügyfélkapcsolatainkat

Garanciát vállalunk
Alkalmazottaink által okozott vagyoni, és nem vagyoni károkért teljes körű felelősséget vállalunk. Gazdasági társaságunk 
50 Millió Ft/év, és 50 Millió Ft/alkalom értékű termék és dolgozói  felelősségbiztosítással rendelkezik.

Védjük Megrendelőink érdekeit
Kiemelt figyelmet fordítunk a Megrendelőnk érdekeinek védelmére a vagyonbiztonság, és a titokvédelem területén. A 
takarítás során alkalmazottaink olyan információ, és körülmény ismeretének birtokába juthatnak, melyek bizalmas jellegűek 
is lehetnek. Munkatársainkkal titoktartási nyilatkozatot íratunk alá, melyben kötelezzük Őket a birtokukba jutott információk 
bizalmas kezelésére.

100 Lakásos Lakó-és Irodaépület, Bp.
BOSCH Miskolci Gyára
HERZ Szalámigyár
Környezetvédelmi Vízügyi Múzeum
Kienle-Spiess Kft.
KATEK-Hungary Kft. elektronikai Gyár
Lurdy Ház Bevásárló és Irodacentrum

REFERENCIÁINK

Magyar Posta Zrt.
MOL telephelyek
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Dorog
Sikér Kft.
Sodexo Magyarország Kft.
Trans-O-Flex szállítmányozó Kft.
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TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAINK

Meglévő tapasztalataink alapján a legnagyobb igényeket is kielégítő szolgáltatásokat biztosítjuk a következők 
szerint:

• rendszeres napi iroda takarítás
• időszakos, ismétlődő, felújító jellegű nagytakarítások (negyedéves és féléves)
• higiéniai adagolórendszerek biztosítása, feltöltése, tisztítása
• munkaidőben ügyeletes biztosítása
• homlokzatok, üvegfelületek külső-belső tisztítása
• PVC és linóleum felületek alaptisztítása, kopásálló védőréteggel való bevonása, polírozása kárpit, 

szőnyegpadló tisztítása
• függönyök, textíliák mosása, tisztítása
• utak, járdák, parkolók tisztítása, falevelek, zöld hulladék, szemét összegyűjtése és elszállítása
• gyepfelületek gondozása,
• hó eltakarítás, síkosság mentesítés
• építkezések, felújítások, festések utáni végtakarítás
• rovar- és rágcsálóirtás

Ilyen volt, ilyen lett...

Olvassa be 
okostelefonjával 
ezt a kódot, nézze 
meg referencia 
képeinket! 
Ilyen volt ilyen 
lett...

Elérhetőségeink:

GRANPOL Kft. 
Mobil: +36/30/298-8683
Központi fax: +36/33/411-587 
E-mail: takaritas@granpol.hu
Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc u. 4 sz.
Telephely: 2500 Esztergom, Simor János u. 45 sz.
Levelezési cím: 2501 Esztergom Pf. 170.

Értékesítő kollégák:

Morvai Attila
értékesítő - Kelet-Magyarország, Pest megye

+36/30/722/6909
ertekesites3@granpol.hu

György Péter
értékesítő - Dunántúl, Pest megye

+36/30/348-1510
ertekesites1@granpol.hu
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