
Cesta k naprosté spokojenosti hostů
Program pro Housekeeping



K hlavním výzvám v oblasti  
Housekeepingu patří:
 Trvalé zajištění nejvyšších  

 standardů čistoty 

 Náročné časové tlaky, které si   
 vynucují optimalizované čisticí  
 postupy i přípravky 

 Najímání, školení a udržení  
 vhodných zaměstnanců 

Není tedy divu, že hygiena a čistota hrají 
zásadní roli pro zvyšování spokojenosti 
hostů a v důsledku toho pro úspěch vaší 
provozovny. S nárůstem tlaku konkurence 
a rostoucími požadavky na kvalitu  
a služby musí Housekeeping čelit  
dalším výzvám, pokud jde o zvýšení 
spokojenosti hostů:

*Convergys corp.  **LateRooms, 15. listopadu 2012

Největší podíl 
Na NákladecH 
HousekeepiNgu 
má práce.

průměrNé rozděleNí 
Nákladů Na úklid

6 % 
vybaveNí

3 % 
přípravky

91 % 
práce

Jediná negativní recenze na webu může hotel připravit  o 30 a více zákazníků* 

a 90 % turistů se  vyhýbá hotelům  s nálepkou „špinavý“**!



V partnerství se společností  Ecolab snáze zajistíte 
čisté, bezpečné a pohostinné prostředí, které 
pomůže chránit vaši dobrou pověst a získávat 
nové zákazníky

zavedení vhodného programu  
hygieny je skvělým způsobem,  
jak maximalizovat efektivitu.  
Inovativní optimalizovaná řešení 
společnosti Ecolab spolu s prvotřídním 
školením a nástroji podpoří vaši důvěru 
ve výsledky čištění a postarají se o to, 
aby byli vaši hosté více než spokojeni.

Ať už je úkolem vyčistit cokoli, 
program pro 
HousekeepiNg 
spoleČNosti ecolab 
s 5HvězdiČkovou  
kvalitou zajistí vždy 
špičkové výsledky, usnadní úklid 
vašim zaměstnancům  
a zefektivní jejich práci.
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BezpeČnost

udržitelnost

Vysoce účinné přípravky
K dosažení vynikajících výsledků potřebujete vysoce účinné přípravky.  
Naše exkluzivní řada přípravků pro Housekeeping byla sestavena tak,  
aby poskytovala ten pravý prostředek pro každý úkol.

SANITárNí čIšTěNí

SpECIálNí účEly

čIšTěNí míSTNoSTí

Vysoce účinný prostředek pro čištění koupelen se svěží 
vůní, který  odstraní 2x více vodního kamene než výrobky 
předních konkurenčních značek.*

Vysoce viskózní přípravek na čištění toalet, který nejen 
odstraňuje organické usazeniny a vodní kámen, ale také 
zvyšuje efektivitu zpomalením opětovného znečištění.

Víceúčelový čisticí prostředek s pokročilou nanotechnologií 
pro dlouhotrvající čistotu všech ploch omyvatelných ploch, 
jako jsou skla, zrcadla, nerezová ocel, chrom a měď. 

Vysoce účinný prostředek na mytí podlah vhodný pro 
všechny lesklé materiály, například mramor, dolomit a žulu.

prostředek pro povrchovou dezinfekci na bázi kvarterních 
amoniových solí se širokým spektrem dezinfekční 
účinnosti, bránící křížové kontaminaci. 
EN13727 (baktericidní účinnost) – čisté podmínky: 1% (10 ml/l) – 60 min, nečisté podmínky 2% 

(20 ml/l) – 60 min.

Složení podporující rychlé schnutí zaručuje vynikající 
výsledky čištění skel, zrcadel a dalších lesklých ploch. 
Zanechává jen lesk a žádné šmouhy.
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účinný univerzální čisticí a odmašťujicí prostředek  
pro koupelny, vhodný pro všechny materiály citlivé  
vůči kyselinám, jako je např. mramor.

Vysoce účinné a dlouho působící osvěžovače vzduchu  
a neutralizátory pachů zanechávají čistý a pozitivní dojem.
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pomůckyBarevně kódovaná řada je rozdělena do 3 snadno pochopitelných oblastí, 

aby vašemu týmu pomohla trvale dosahovat špičkových výsledků: 

 Sanitární čištění – pro odstraňování odolných nečistot
 čištění a regenerace místností – pro osvěžení a rozjasnění  

 každé místnosti 
 Speciální účely – přípravky pro specifičtější požadavky na čištění

mírně kyselý čisticí a dezinfekční prostředek pro čištění 
v jednom kroku se svěží ovocnou vůní. 
Baktericidní účinnost podle EN 1276 při 2 % / 5 min; baktericidní účinnost podle EN 13697  
při 10 % / 5 min; fungicidní účinnost podle EN 1650 při 10 % / 15 min.

používejte biocidní přípravky bezpečně. před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
*Test účinnosti odstraňování vápenatých usazenin – Ecolab Acid Bath vs. přední konkurenční průmyslové produkty (3% dávkování), 2016
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Efektivní dávkování

Vhodné čisticí pomůcky
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Se správnými nástroji dokážete uklidit místnost rychleji a přitom  
stejně kvalitně. 

Další informace vám poskytne odborný  
poradce společnosti Ecolab.

*při naředění obsahu 2litrového sáčku oasis pro Glass do 1000 650ml rozprašovacích lahví v minimální koncentraci.

  Naše inovativní úklidová řada je balena 
v 2l sáčcích, z nichž se produkty 
dávkují do opakovaně použitelných lahví 
s rozprašovačem

  Díky jedinečnému způsobu dávkování 
zaměstnanci nepřicházejí do styku 
s koncentráty, což přispívá k jejich 
bezpečnosti

  Z jednoho sáčku 
lze připravit až 
1000 opakovaně 
použitelných lahví*

  Zásadní snížení objemu 
obalového odpadu  
nejméně o 70 % oproti 
klasickým obalům

Sada čisticích pomůcek optimalizovaná pro úklid hotelových pokojů:

  Zvyšuje efektivitu i uživatelské pohodlí díky funkci rychlé výměny  
a možnosti nasazovat různé nástroje na stejnou rukojeť

  Umožňuje rychle přecházet od jedné činnosti k druhé s minimálním 
počtem návratů k úklidovému vozíku

  Zvyšuje bezpečnost uživatelů s využitím lehkých nástrojů vybavených 
snadno použitelnými připínacími a odepínacími mechanismy

  obsahuje teleskopickou tyč, držák padů se suchým  
zipem, mikrovláknový mop, bílý neabrazivní  
pad a stěrku na sklo
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Správné školení
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Ve spolupráci s vašimi týmy společnost Ecolab připraví individuální 
školicí program na míru vašim konkrétním požadavkům tak, aby  
ve vaší provozovně byly nastaveny a dodržovány správné postupy  
a vysoké standardy čistoty pro zajištění trvalé spokojenosti zákazníků.

partnerství, s nímž dosáhnete vyšších standardů čistoty

modulární postupy společnosti Ecolab vám umožní rychle zaškolit nové pracovníky i osvěžit 
vědomosti zkušeného personálu. školicí program a podpůrné materiály vám pomohou rozvíjet 
vaši největší investici – vaše zaměstnance – a zaručí používání správných přípravků a postupů, 
s nimiž lze bezpečně dosáhnout maximální produktivity. 

  V průvodci kompatibilitou materiálů najdete vhodné přípravky pro každý povrch

  praktické tipy a triky zvýší účinnost čištění v každé místnosti

  Ukázky přípravků a materiálů přehledně nastíní optimální postupy

  Správné použití čisticích nástrojů a příprava úklidového vozíku posílí  
odbornou kvalitu čištění

  podrobné postupy vysvětlí proces čištění krok za krokem

  Správné pracovní postupy pomohou udržovat hodnotu povrchů  
snížením rizika poškození a prodloužením životnosti



BezpeČnost

udržitelnost

Servisní podpora a poradenství
… Zajištěn osobní servis
odborní poradci společnosti Ecolab ve spolupráci s vašimi týmy v rámci  
pravidelných servisních prohlídek kontrolují a zajišťují dodržování  
bezpečných a správných postupů, použití správných prostředků  
a dosahování správných výsledků.

  Záznam servisních prohlídek s použitím revoluční 
platformy G360 společnosti Ecolab

  Evidence kontrol, pozorování, školení na pracovištích, 
doporučení a akcí prováděných v kritických situacích

  Sumarizace, prezentace a zasílání zpráv obsahujících 
zaznamenané klíčové detaily a podněty
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V rámci školení budete mít také přístup ke kompletní sadě podpůrných materiálů, 
s jejichž pomocí může váš personál udržovat vysoké standardy čistoty, které 
očekávají vaši hosté 

  obrázkové návody na řešení problémů

  Zjednodušené přehledy aplikace produktů  
pro zvýšení bezpečnosti

  průvodce kompatibilitou materiálů

  Jazykově nezávislá videopodpora

  Karty s pracovními postupy



7 %
méně  
odpadu  
z obalů***

>x1

1000 x

… s odpovídajícím snížením emisí**

90 % 
Snížení objemu přepravy o více než 

program pro 
HousekeepiNg 
spoleČNosti ecolab 
vám pomáHá udržovat 
dobrou pověst, 
rozšiřovat podNikáNí  
a zvyšovat  
spokojeNost Hostů 

úČiNNost
Řešení nejnáročnějších 
požadavků na čištění s trvale 
špičkovými výsledky

efektivita
Individuální školicí program  
a materiály pomáhající zvýšit  
a udržet produktivitu personálu 

bezpeČNost
Barevně kódované přípravky  
a jedinečný způsob dávkování,  
díky němuž zaměstnanci 
nepřicházejí do styku 
s koncentráty

vliv na životní prostředí 
pod kontrolou

 opakovaně použitelné 
láhve s rozprašovačem*

www.ecolab.com
© 2016 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.

* při naředění obsahu 2litrového sáčku oasis pro Glass do 1000 650ml rozprašovacích lahví.   ** porovnání přepravy 2litrových 
sáčků oasis pro se 650ml rozprašovacími lahvemi .   *** Ve srovnání s klasickými velikostmi balení 
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