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Kim jesteśmy?

Micron Sp. z o.o. to nie tylko nazwa firmy, to zespół 
ludzi, który każdego dnia dokłada wszelkich starań, 
aby spełniać oczekiwania Klienta.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw oraz instytucji 
publicznych z całej Polski, gwarantując utrzymanie 
ich obiektów w doskonałym stanie technicznym 
i nienagannym wyglądzie.

Handel
i usługi

Obiekty
biurowe

Szpitale
i przychodnie

Spółdzielnie
mieszkaniowe

Banki i instytucje
finansowe

Urzędy
publiczne



Zakres naszych usług obejmuje

Dla kogo świadczymy usługi?

• odśnieżanie 
• utrzymanie czystości 
• utrzymanie zieleni
• obsługę techniczną
  nieruchomości
• ubezpieczenia i assistance

W ramach współpracy zapewniamy
• usługi poparte wieloletnim doświadczeniem 
• nowoczesne zaplecze techniczne
• kompletną flotę pojazdów komunalnych
• system zdalnego zarządzania i monitoringu
  naszych usług 

• rzetelnych i doświadczonych pracowników  
• indywidualne podejście do potrzeb Klientów
• terminową realizację nietypowych
  i trudnych zleceń
• dyspozycyjność 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
• wykwalifikowany zespół koordynujący

• ochronę i monitoring
• wynajem i sprzedaż sprzętu
• usługi IT
• serwis techniczny i remonty
• dzierżawę i serwis
  odzieży roboczej

Przemysł Hotele Lotniska Drogi
i autostrady

Transport
publiczny

Stadiony
i boiska



Masz nas zawsze
pod kontrolą

Dla wszystkich naszych Klientów przygotowaliśmy specjalny system
zdalnego zarządzania zleceniami, dzięki któremu zyskujesz czas i masz
możliwość kontroli naszych działań.

System Micron

• zdalne zarządzanie opcjami współpracy
  odpowiednio do zaistniałych  potrzeb
• zdalną możliwość monitorowania naszych  
  działań na Twoim obiekcie
• namierzanie zespołów znajdujących
  się najbliżej 

• w przypadku nagłej awarii sprzętu system 
  sugeruje zastępczą ekipę, która znajduje 
  się najbliżej obsługiwanej nieruchomości
• zgłaszanie zastrzeżeń oraz niepokojących 
  zdarzeń w czasie rzeczywistym online
• powiadamianie oraz natychmiastową
  reakcję odpowiedzialnych osób
• profesjonalne prognozowanie pogody,
  powiadomienia o zagrożeniach,
  dzięki którym jesteśmy w stanie uniknąć
  niebezpiecznych sytuacji

Co gwarantuje nasza
mobilna aplikacja?



Odśnieżanie Z nami zima niestraszna
zawsze na czas, zawsze gotowi

Więcej info na:
www.odśnieżanie.pl

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie
odśnieżania terenów utwardzonych, parkingów oraz dachów.

Dzięki naszym sprawdzonym systemom informatycznym,
możemy monitorować i  przewidywać intensywność 
oraz czas nadchodzących opadów. 

To pozwala nam odpowiednio przygotować się do walki 
ze śniegiem i lodem, a jednocześnie zapewnia 
bezpieczeństwo i komfort wszystkim korzystającym
z Twoich obiektów.

Posiadamy dobrze wyposażone 
i nowoczesne zaplecze 
techniczne oraz kompletną flotę 
pojazdów obsługiwanych przez 
wykwalifikowanych pracowników, 
co stanowi najlepszy serwis dla 
Twoich nieruchomości.



Utrzymanie
czystości

Czyste powierzchnie mają moc 
przyciągania Twoich Klientów                                  

Zajmujemy się kompleksowym utrzymaniem czystości Twojej firmy
lub nieruchomości zarówno wnętrz, jak i otoczenia.

W ramach realizacji
usług i długofalowej
współpracy zapewniamy

•  niezbędny sprzęt 
•  profesjonalne środki czystości
   renomowanej marki 
•  terminowe i rzetelne wykonanie zadań 
•  niezawodnych, przeszkolonych pracowników



Utrzymanie zieleni Podnosimy standardy
Twojego zielonego otoczenia 

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę utrzymania zieleni,
projektowania ogrodów oraz ich zakładania. 

• projektowanie i kompleksową realizację
  projektów
• odnawianie zaniedbanych terenów zielonych
• koszenie i rekultywację trawników 
• sadzenie krzewów i drzew
• strzyżenie żywopłotów
• cięcie, pielęgnację drzew i krzewów
• zakładanie klombów, kwietników i rabat
• prześwietlanie koron drzew
• pielęgnację zasobów zielonych
• stosowanie środków ochrony roślin
• realizację sezonowych oraz stałych prac  
  ogrodniczych 
• efektywność pracy widoczną natychmiast  
  po zakończeniu zadań
• nowoczesne, profesjonalne i kompletne 
  zaplecze sprzętowe
• wykwalifikowanych projektantów 
  i specjalistów z zakresu ogrodnictwa
• wieloletnie doświadczenie
  indywidualne podejście do każdego
  Klienta

W zakresie naszych
usług zapewniamy



Obsługa techniczna
nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami 
wsparte doświadczeniem

Zarządzamy obiektami zgodnie z wytycznymi Klienta zapewniając efektywność 
administracji powierzonych nam nieruchomości oraz optymalizację kosztów
dotyczących bieżących prac konserwacyjnych, naprawczych i kontrolnych.

W zakresie pakietu naszych usług  zapew-
niamy dbałość o nienaganny stan wizualny i 
techniczny administrowanej nieruchomości

•  kontrola obiektu  i zlecenia prac
   konserwacyjnych oraz remontów
•  nadzór nad dokumentacją obiektu,
   rozliczeniami i  ubezpieczeniami
•  wszystkie czynności wymagane
   od administratora nieruchomości
•  ochrona fizyczna nieruchomości
   oraz usługi monitoringu

ogrzewania

klimatyzacji

urządzeń gazowych
oraz sprzętu biurowego 

IT, RTV i AGD

Serwis „Złota rączka” 
Naprawy elektryczne i hydrauliczne



Wspieramy Twoje działania
naszym parkiem maszynowym

Korzystając z funduszy unijnych posiadamy bardzo nowoczesny Park Maszynowy 
z gwarancją serwisu mobilnego 24h. Maszyny z reguły nie są starsze niż 2-3 lata.
Świadczymy usługi wynajmu sprzętu, także z wykwalifikowanym operatorem.

Zobacz nasz Park Maszynowy na www.micron.pl

Nasz nowoczesny 
park maszynowy



Ubezpieczenia
i usługi IT

W naszej ofercie znajdują się pakiety ubezpieczeń nieruchomości
oraz biznesu indywidualnie dobrane do potrzeb Klienta.

•  ubezpieczenia nieruchomości
•  OC zarządców nieruchomości
•  ubezpieczenia firm i pracowników
•  ubezpieczenia AC, OC i NNW
•  ubezpieczenia floty
•  assistance

•  program ubezpieczeniowo finansowy
   opracowany z brokerem ubezpieczenio- 
   wym LuCasco Ubezpieczenia i Finanse 
•  atrakcyjne pakiety assistance
•  wynajem samochodów zastępczych
   z OC sprawcy
•  kompleksową likwidację szkód
   komunikacyjnych
•  doradztwo w zakresie odzyskiwania
   należności za odszkodowania

•  tworzenie stron internetowych
•  tworzenie oprogramowania
   oraz aplikacji mobilnych
•  obsługa techniczna serwerów
•  projektowanie sieci
•  opracowywanie dedykowanych rozwiązań IT

Oferujemy polisy w zakresie

W ramach usług  
gwarantujemy naszym  
Klientom

Nasza oferta w zakresie usług IT

Kompleksowe ubezpieczenia
Twoich nieruchomości i firmy



Referencje

Do naszych zadowolonych klientów należą bardzo wymagający Klienci,
dla których każdego dnia spełniamy szereg oczekiwań.

• CASTORAMA
• LEROY MERLIN
• POCZTA POLSKA
• AVANS
• GDDKiA
• LOTOS
• OBI
• PRAKTIKER

• NETTO
• MILA
• DINO
• BIEDRONKA
• TESCO
• ALDI
• PGE
• PGWiR

a także centra handlowe,
galerie, szpitale, obiekty
użyteczności publicznej,
restauracje sieciowe.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy
i dołącz do grona naszych Klientów.

Dzięki stałemu nadzorowi  
i szkoleniu naszych pracowników, 

 zadania realizujemy na najwyższym  
poziomie, a to gwarantuje dobre referencje.

Zaufali nam



Micron Sp. z o.o.
ul. Hoża 18/U1
25-612 Kielce

tel.: +48 (41) 310 99 88
fax: +48 (41) 243 60 53

micron@micron.pl
www.micron.pl

Podnieś standard  otoczenia wokół siebie. 
Z nami to możliwe

Siedziba główna:

Skontaktuj
się z nami
porozmawiajmy o tym,  
co możemy dla Ciebie zrobić


