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Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji obejmującej między innymi czyszczenie kostki brukowej, 
mycie elewacji, pranie / czyszczenie tapicerek i wykładzin, ozonowanie pomieszczeń oraz klimatyzacji, 
a także czyszczenie posadzek różnego rodzaju w tym mycie garaży podziemnych dzięki nowoczesnym 
urządzeniom, którymi dysponujemy podejmujemy się również czyszczenia delikatnych tapicerek 
skórzanych wymagających szczególnej uwagi. Wyróżnia nas jakość i wieloletnie doświadczenie, 
jesteśmy na rynku Warszawskim już od 2009 r. Korzystamy z wyselekcjonowanych produktów 
gwarantujących pozbycie się plam i zabrudzeń z różnych powierzchni.

W naszym katalogu znajdują się także usługi związane z branżą samochodową, wykonujemy między 
innymi: pranie tapicerek samochodowych wraz z kompleksowym czyszczeniem wnętrz, ozonowanie, 
odgrzybianie plus serwis klimatyzacji oraz mycie aut.

Główny nacisk kładziemy na zadowolenie klientów, oferując usługi kompleksowe gwarantując  
5 dni gwarancji. Współpracujemy z osobami prywatnymi jak i z firmami, których dbałość o czystość 
i estetykę jest priorytetem. Wszystkie prace realizujemy po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem 
planując harmonogram prac, aby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i pracowników.

Zapraszamy do skorzystania z oferty szoruj.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

O NAS



3

SPIS TRESCI

PRANIE WYKŁADZIN......................................................... 5

PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ..................................... 7

SPRZATANIE BIUR I MIESZKAŃ .................................... 9

MYCIE I CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ ............11

CZYSZCZENIE POSADZEK  ...........................................13

OZONOWANIE POMIESZCZEŃ  ..................................15

CZYSZCZENIE ELEWACJI  ..............................................17

MASZYNOWE CZYSZCZENIE GARAŻY ....................19

PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ  ....................21

SERWIS KLIMATYZACJI  .................................................23

,



4

PRANIE WYKŁADZIN
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Pranie wykładzin

Dla naszych Klientów świadczymy także usługę prania 
wykładzin metodą ekstrakcyjną, która określana jest jako 
najskuteczniejszy sposób pozbycia się nawet trwałych 
zabrudzeń. Urządzenia marki Karcher, z których korzystamy, to 
sprzęt pozwalający na gruntowne wyczyszczenie wykładzin, 
pozbycie się plam oraz niebezpiecznych drobnoustrojów. 
Usługę wykonujemy kompleksowo w kilku etapach:
1.Odkurzanie wykładziny z użyciem elektroszczotki.
2. Odplamianie miejsc szczególnie zabrudzonych.
3. Naniesienie pre-spray, rozpuszczającego plamy i trwałe 
zabrudzenia.
4. Mechaniczne szorowanie powierzchni z wykorzystaniem 
specjalistycznych urządzeń.
5. Ściąganie zawiesiny odkurzaczami piorącymi.

Usługi realizujemy w domach, mieszkaniach oraz w firmach, 
gdzie harmonogram prac ustalamy tak, aby nie zakłócać 
bieżącej pracy przedsiębiorstwa. Na wszystkie prace udzielamy 
gwarancji.
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PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ
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Pranie tapicerki meblowej

Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie prania 
tapicerki meblowej. Zabieg ma na celu osiągnięcie nie tylko 
efektu wizualnego, ale przede wszystkim zdrowotnego. 
Tkanina, po gruntownym czyszczeniu, pozbawiona jest 
mikroorganizmów chorobotwórczych, roztoczy oraz 
alergenów. Pranie realizujemy metodą ekstrakcyjną,  
z wykorzystaniem profesjonalnych odkurzaczy piorących. 
Stosujemy także preparaty chemiczne uznanych producentów, 
w pełni bezpieczne dla zdrowia oraz obojętne dla środowiska 
naturalnego. Meble po naszym zabiegu są gotowe do 
eksploatacji już po 12 godzinach. 

Usługi świadczymy na rzecz osób prywatnych, a także klientów 
biznesowych, u których niezwykle istotna jest dbałość  
o estetykę mebli. Prace możemy wykonać w naszej siedzibie 
lub bezpośrednio u klienta, ustalając wcześniej szczegółowy 
zakres prac i termin ich realizacji.
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SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ
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Sprzątanie biur i mieszkań

Nasza oferta, obejmująca sprzątanie biur i mieszkań   
w Warszawie, adresowana jest do klientów poszukujących 
profesjonalnej usługi, obejmującej kompleksowe prace 
porządkowe. Realizujemy je zarówno incydentalnie, w formie 
jednorazowej, jak i okresowo. Wyróżnia nas doświadczenie 
oraz profesjonalizm, co przekłada się na najwyższą jakość 
świadczonych usług.

Sprzątanie firm w Warszawie realizujemy w oparciu  
o szczegółowy harmonogram, ustalony bezpośrednio z klientem. 
Ma to na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania 
państwa przedsiębiorstwa. W ramach usługi zapewniamy 
sprzęt oraz profesjonalne detergenty, dostosowane do rodzaju 
sprzątanej powierzchni 
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MYCIE I CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ
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Mycie i czyszczenie kostki brukowej

W katalogu naszych usług znajduje się także profesjonalne 
mycie kostki brukowej. Materiał ten, stanowiąc estetyczne 
wykończenie przed wieloma budynkami, wymaga odpowiedniej 
pielęgnacji i specjalistycznego czyszczenia, pozwalającego 
na usunięcie wszelkich zabrudzeń. Usługę realizujemy 
kompleksowo, weryfikując w pierwszej kolejności powierzchnię, 
która ma być czyszczona. Po wstępnym myciu przystępujemy do 
usuwania plam trudnych, które likwidujemy z wykorzystaniem 
szorowarki oraz biodegradowalnych preparatów chemicznych. 
Proces czyszczenia powierzchni realizujemy myjkami 
wysokociśnieniowymi Karcher, podając wodę o ciśnieniu 180 Bar 
oraz o temperaturze 80 stopni. Dzięki tej metodzie skutecznie 
radzimy sobie z zabrudzeniami miejscowymi oraz tymi, które 
wniknęły już w strukturę materiału. Podczas prac stosujemy 
osłony elewacyjne, aby nie zanieczyścić ścian budynku. Nasze 
usługi obejmują także uzupełnienie wypłukanego wcześniej 
piasku. Na życzenie Klienta możemy wykonać również 
impregnację powierzchni, zabezpieczając ją przed przyszłym 
zabrudzeniem i negatywnym oddziaływaniem zmiennych 
warunków atmosferycznych.
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CZYSZCZENIE POSADZEK
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Czyszczenie posadzek

Nasze usługi obejmują profesjonalne czyszczenie posadzek, 
wykonanych z różnorodnych materiałów. Prace realizujemy 
w oparciu o ustalone przez producenta konkretnego 
surowca warunki mycia i konserwacji, aby zabieg był nie 
tylko skuteczny, ale przede wszystkim bezpieczny dla mytej 
powierzchni. Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt oraz 
środki, ściśle dopasowane do rodzaju posadzki. Zajmujemy się 
myciem między innymi: posadzek kamiennych, drewnianych, 
z płytek ceramicznych oraz PCV. Współpracując z Klientami 
biznesowymi, usługi wykonujemy według ustalonego 
wcześniej harmonogramu, aby nie zakłócać bieżącej pracy 
Państwa firmy.
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OZONOWANIE POMIESZCZEŃ
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Ozonowanie pomieszczeń

Realizujemy także usługi ozonowania pomieszczeń,  
z wykorzystaniem profesjonalnych generatorów, zapewniających 
wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo prowadzonego 
zabiegu. Ozon skutecznie likwiduje wszelkie nieprzyjemne 
zapachy z pomieszczenia, a także oczyszcza powietrze z bakterii, 
grzybów i wirusów. Zabieg pozwala na usunięcie przykrej 
woni, która może pochodzić z zewnątrz bądź być wynikiem  
np. palenia tytoniu, czy wcześniej prowadzonych prac 
remontowych.

Prace wykonujemy zarówno w domach prywatnych, jak  
i biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.  Ozonowanie 
realizowane jest po wcześniejszym ustaleniu dokładnego 
terminu zabiegu, aby pomieszczenia, które mają być oczyszczone 
były w tym czasie puste.
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CZYSZCZENIE ELEWACJI
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Czyszczenie elewacji

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oraz 
profesjonalny sprzęt i preparaty chemiczne, oferujemy 
kompleksowe czyszczenie elewacji budynków, wykonanej  
z różnorodnych materiałów. Dbamy o to, aby efekt naszej pracy 
był satysfakcjonujący dla Klienta, a czyszczona powierzchnia 
nie uległa uszkodzeniom, dlatego też indywidualnie dobieramy 
metody i środki do rodzaju posiadanej przez Państwa 
elewacji. Dysponujemy wyposażeniem, które umożliwia mycie 
niewielkich powierzchni, jak również elewacji budynków 
wysokich. Usuwamy kurz, plamy pochodzące z tłuszczu, a także 
wykwity biologiczne. Korzystamy z myjek wysokociśnieniowych, 
których pracę wspomagamy najwyższej jakości preparatami 
chemicznymi.



18

MASZYNOWE CZYSZCZENIE GARAŻY
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Maszynowe czyszczenie garaży

Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem garaży,  
z wykorzystaniem preparatów chemicznych, dostosowanych 
do konkretnego podłoża. Usługę rozpoczynamy od weryfikacji, 
z jakim rodzajem posadzki mamy do czynienia, oraz jakie 
zabrudzenia na niej występują. Dzięki temu dobieramy 
najodpowiedniejsze metody, gwarantujące wysoką efektywność 
zabiegu. Dysponujemy szorowarkami marki Karcher, które 
podają wodę z dobranym wcześniej detergentem, ściągając 
brudną zawiesinę do wbudowanych zbiorników. Dzięki temu 
powierzchnia po zabiegu jest sucha i niemal od razu gotowa do 
dalszej eksploatacji.
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PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
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Pranie tapicerki samochodowej

W Szoruj.pl dbamy także o wnętrze Państwa pojazdu. 
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem oraz preparatami 
uznanych producentów, które skutecznie usuwają wszelkie 
zabrudzenia i plamy z tapicerki samochodowej. Usługę 
wykonujemy kompleksowo, rozpoczynając od gruntownego 
odkurzania auta. Kolejnym etapem jest pranie elementów 
tapicerowanych, czyszczenie kokpitu oraz mycie szyb  
i pranie dywaników materiałowych. Realizujemy również 
zabieg ozonowania, pozwalający na oczyszczenie wnętrza 
z potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów, a także 
odgrzybienie klimatyzacji. Dzięki zastosowaniu ozonu zyskujecie 
Państwo dodatkowo przyjemny, świeży zapach. Po całościowym 
zabiegu tapicerka jest suszona, a samochód niemal od razu 
nadaje się do dalszej eksploatacji.
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SERWIS KLIMATYZACJI
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Serwis klimatyzacji

Katalog naszych usług obejmuje także serwis klimatyzacji. 
Zajmujemy się nie tylko profesjonalnym odgrzybianiem  
i dezynfekcją instalacji, ale przede wszystkim nabijaniem układu 
z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń serwisowych firmy 
Bosch. Dla zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności usługi, 
wykonujemy ją w kilku etapach. Pierwszym jest opróżnienie 
układu, wytworzenie podciśnienia oraz sprawdzenie szczelności 
instalacji. Po upewnieniu się, iż urządzenia nie posiadają żadnych 
miejsc, z których może wydostawać się chłodziwo, napełniamy 
układ nowym olejem oraz czynnikiem R 134A.

Nieodłącznym elementem dbania o klimatyzację  
w samochodzie jest także jej gruntowne czyszczenie. Zabieg 
ten, wykonywany okresowo, pozwala na podróżowanie  
w komfortowych warunkach, bez obecności roztoczy, grzybów, 
wirusów i bakterii, które często gromadzą się w instalacji 
klimatyzacyjnej. Usługę realizujemy z wykorzystaniem 
profesjonalnych generatorów ozonu, które nie tylko oczyszczają 
samą klimatyzację, ale także wnętrze pojazdu. Serwis klimatyzacji 
wykonujemy stacjonarnie w naszym zakładzie lub – dla 
klientów dysponujących flotą aut – oferujemy bezpłatny dojazd  
w dowolne miejsce na terenie Warszawy.



Kontakt:
tel. 531531461 
biuro@szoruj.pl 

Adres siedziby:
ul.Żupnicza 25A 
Warszawa 03-821

Godziny pracy:
pn-sob 7:00 -18:00 
prace wielkopowierzchniowe 24h 

Nip : 8262071962
Regon: 147-102-040
www.szoruj.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY TEAM SZORUJ.PL


