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jsme potěšeni, že vám můžeme 
představit náš nový firemní 
časopis. Minulý rok jsme oslavili 
15 let od vzniku naší společnosti 
KSENA, s. r. o., a právě u této 
příležitosti jsme se rozhodli přiblížit 
vám naši práci tímto způsobem.
Chceme poděkovat všem našim 
zákazníkům za projevenou důvěru. Je 
to pro naši firmu nesmírně hodnotné 
a velice si toho vážíme. I to, že jsme si 
u vás získali důvěru, nám umožnilo 
oslavit 15 let existence firmy.

Poděkování patří i našim spolehlivým 
pracovníkům a dodavatelům, kteří 
nám pomáhají vytvářet hodnotné 
služby. Svou výbornou prací přispívají 
k vytvoření příjemného zázemí, aby se 
domov nebo pracoviště vás – našich 
zákazníků – staly místem, kam se rádi 
vracíte.

Je to i vaše zásluha!
Přejeme vám příjemné čtení,

Vladislav a Oksana Bochkovovi
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ROZHOVOR

 » Začala jste pracovat pro firmu 
v roce 2009. Čím vás zaujala práce pro 
KSENU?

Profesionální úklid byl pro mne tenkrát 
něco nového, neznámého. Nicméně jsem 
si myslela, že umím uklízet. Vždy jsem 
se ráda učila novým věcem, a když jsem 
viděla čisticí stroje a prostředky, které se 
ve firmě používají, byla jsem tím nadšená. 
Proto tedy byla tato firma pro mne jasnou 
volbou. 

 » Za pár měsíců jste se z pozice uklízečky 
vypracovala na manažera. Jak jste to 
dokázala?

Asi svou ochotou a touhou rychle se 
učit. Chtěla jsem o této práci všechno 
vědět a dělat ji profesionálně. Začala jsem 
pracovat jako úklidový specialista ve firmě 
a zároveň jsem objevovala různé úklidové 
technologie – jaký prostředek se na co 
používá, jak odstranit flek z koberce nebo 
spárovačku z nových dlaždic. Protože 
jsme pracovali v týmech o několika lidech, 
všimla jsem si, že ve většině případů 
pracovníci čekají, kdy někdo přijde 
a řekne jim, co mají přesně dělat. Jelikož 
jsem byla v životě zvyklá vždy aktivně 
jednat, začala jsem rozdělovat práci mezi 
spolupracovníky. Toho si všimlo vedení 
firmy a nabídlo mi pozici manažera pod 
podmínkou, že si udělám řidičský průkaz 
a zlepším svoji češtinu. To pro mě byla další 
výzva, kterou jsem přijala a šla do toho.

 » Dnes jste organizační manažer 
úklidových služeb. Můžete nám říct, co 
to obnáší a znamená v praxi?

V praxi to znamená zorganizovat lidi, 
dát jim úkoly, zajistit včasné dodání 
služeb našim zákazníkům. Při denním 
provozu vznikají různé situace, které 
musím zvládnout a vyřešit. Kvůli tomu, 
že mám na starosti jak pravidelné úklidy, 
tak i jednorázové zakázky, musím 
s každou z těchto oblastí pracovat a mít ji 
pod kontrolou.

 » S jakými problémy se jako manažer 
nejvíce potýkáte?

Většina problémů je spojena s novými 
zaměstnanci, kteří nemají zkušenosti 
a dovednosti, které od našich pracovníků 
vyžadujeme. Nováčky je třeba školit, aby 
byli schopni našim zákazníkům dodávat 
úklidové služby, které požadují. Někdy se 
také stane, že i ti, kteří pracují ve firmě 
už delší dobu a jsou proškolení, dělají 
chyby. Když taková situace nastane, 
snažíme se to co nejdříve vyřešit, 
aby zákazník dostal službu, kterou si 
objednal, a byl spokojen.

 » V čem podle vás tkví úspěch firmy?
Úspěch je kladný výsledek nějakého 

úsilí. Naše divize úklidu se zaměřuje 
na udržování čistoty. Máme přes 
120  stálých zákazníků. Také máme 
obrovskou poptávku po jednorázových 
úklidech. Dodáme přes 500 mimořádných 
zakázek ročně. Toto jsou tisíce metrů 
čtverečných a kubických čistoty. To, že se 
firmě daří, je jednoznačně v tom, že tvoří 
čistotu. Zákazníci si nás za to cení. A toto 
je opravdový úspěch, když cítíte, že vás 
a vaše služby potřebují.

Je obrovský úspěch, když cítíte, 
že jsou vaše služby POTŘEBNÉ
… říká Natalia Chalilova, která pracuje ve firmě šestým rokem na klíčové manažerské 
pozici, kdy je především zodpovědná za kvalitu služeb a provoz. Náročnost jejího postu 
tkví v práci s lidmi – pracovníky a zákazníky. Odměnou za její úsilí je spokojenost těch, 
kteří služeb firmy využívají, i to, že se ke společnosti rádi vracejí. 

Pochází z Ukrajiny. S firmou 
KSENA spolupracuje od roku 
2009, kdy začala pracovat jako 
uklízečka, a během několika měsíců 
se vypracovala na post manažera 
kvality dodávaných služeb. 
Během dalších tří let dosáhla 
ve firmě KSENA vyšší pozice – 
organizačního manažera, který řídí 
a organizuje provoz firmy spojený 
s dodáváním úklidových služeb. 

Je respektovaná a vážená celým 
týmem. Je jeho nedílnou součástí. 
Je tu vzájemná propojenost. Tým 
potřebuje ji a ona jej.

Natalia Chalilova
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Z HISTORIE FIRMY

Uplynulo několik měsíců a budoucí 
spolumajitelka Oksana seděla u notáře 
a bez váhání a trochu náhodou vyřkla 
poprvé jméno společnosti. Je to již 
patnáct let od doby, co se začala psát 
historie firmy…
Název společnosti, dá se říct, 
„spadl ze stropu“. Když se na něj 
notářka zeptala, zakladatelka firmy 
nebyla připravena. Najednou byla 
zaskočena otázkou: „Jak se bude firma 

Jak to všechno ZAČALO…
Jednoho večera budoucí společníci firmy mluvili o budoucnosti, jak žít dál a co je možné 
udělat pro to, aby zlepšili svoji stávající situaci a  celý život. S nápadem založení firmy 
přišel právě Vláďa a rozhodnutí společného podnikání bylo prvním krokem k vytvoření 
společnosti. 

jmenovat?“ V rychlosti ji nenapadlo 
nic jiného než její jméno Oksana 
a poté ho změnila na jméno Xena. 
Protože neovládala úplně dobře 
český jazyk, napsala tužkou KSENA 
a na otázku notářky, zdali si je jistá, že 
má název společnosti být takto, řekla 
ano, chci, aby se takto jmenovala. 

A co dál? 
Najednou jsme narazili na problém, 
že máme firmu a nevíme, co vlastně 
máme dělat a komu máme dodávat 
služby. Firma na papíru existovala, 

existovali její majitelé, ale co dál? 
Zamysleli jsme se nad tím, jak budeme 
získávat zákazníky. A vznikl náš 
první leták s nabídkou služeb. Ten 
nepřinesl žádné zákazníky, ale přinesl 
porozumění, že nevíme, jak správně 
získat zákazníky. Setkali jsme se 
s pojmy marketing, reklama, průzkumy, 
vztahy s veřejností. A po nastudování 
různých vzdělávacích kurzů jsme začali 
provádět průzkumy. Na jejich základě 
jsme zjistili, co je lidmi žádané, a byla 
vytvořena další propagace, která začala 
fungovat a přiváděla první zákazníky. 

Firma vznikla bez 
velkého přemýšlení
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Toto byl významný krok, který nás 
posunul dál. Začali jsme expandovat, 
přicházelo stále víc zakázek… Nemohli 
jsme již veškerou práci zvládat sami, 
začali jsme najímat pracovníky. 

Kolotoč se roztočil
S najmutím pracovníků samozřejmě 
přišly i další problémy, o kterých jsme 
nevěděli, protože práce s personálem 
a zákazníky přinášela určité nároky 
v oblasti organizování produkce 
a dodávání služeb. Takto se spustil 
kolotoč rychlého rozvoje. Za několik let 
jsme z nulového kapitálu a s investicemi 
vlastních schopností a dovedností 
zvětšili firmu ze dvou zakládajících osob 
na 15 stálých pracovníků. To bylo v roce 
2005. V roce 2015 máme 40 stabilních 
pracovníků. S tím vším samozřejmě 
vzrostl i počet stálých zákazníků. 

Začalo to úklidem
Jako první služby jsme začínali 
dodávat úklidové práce pro kanceláře 
a domácnosti. Až po roce 2002, 
ve kterém byly povodně a při kterých 
jsme spolu s našimi pracovníky 
pomáhali stavět zábrany podél Vltavy 
z pytlů s pískem, jsme začali dodávat 
služby spojené s pokládkou zámkové 
dlažby. Tím vznikly ve firmě stavební 
činnosti. Netrvalo dlouho a naši 
zákazníci se začali ptát, jestli bychom  

jim mohli postavit i plot. A tak jsme 
naše práce rozšířili i na tuto činnost. 
Další lidé, kterým jsme poskytovali 
služby, zase poptávali malování. I když 
jsme na toto nebyli specializovaní, 
zkusili jsme to a zjistili, že i v tomto 
jsme dobří.

Zároveň po malířských pracích je potřeba 
provést úklid. A tak jsme začali dodávat 

generální úklidy, mytí oken, úklidy 
po malování a stavbě. Na to se nabalily 
další služby – někteří naši zákazníci 
se nás začali ptát, jestli bychom jim 
mohli zrekonstruovat sociální zařízení. 
A když jsme dodali i tyto služby a oni 
byli s kvalitou spokojeni, umožnilo 
nám to naši specializaci opět rozšířit. 
Takto postupně probíhal rozvoj naší 
společnosti, kdy jsme byli vždy ochotni 
pomáhat, vyřešit požadavky a problémy 

těch, kteří naše služby využívají.  
Dnes nám projevují takovou důvěru, 
že nám svěřují klíče od domu, bytu či 
kanceláře, sdělí nám svou představu 
a odejdou. Pro nás je velice hodnotné, 
že nám důvěřují, a mohou se na nás 
spolehnout.

Od začátku existence naší firmy 
jsme kladli největší důraz na kvalitu 
prováděných služeb. Neustále 
vyžadujeme od našich pracovníků 

a dodavatelů prvotřídní kvalitu. Ta je 
na prvním místě. Neméně důležité je 
dodání objednané služby zákazníkovi 
ve stanoveném termínu, a pokud je to 
jen trochu možné, snažíme se, aby služba 
byla povedena ještě dříve. Důraz klademe 
i na dodávku komplexních služeb, ale 
i takových, které jsou nad rámec naší 
nabídky. Zkrátka řídíme se ve všech 
ohledech heslem: Dodáme to, co  
slibujeme a můžeme zaručit.

Marketing, který 
funguje

Spokojený zákazník 
je pro nás největší 
odměnou

Naše služby se ještě  
víc rozšířily
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REFERENCE – STAVEBNÍ PRÁCE

Ing. Růžena Horová, 
majitelka několika rodinných domů, začala spolupráci s firmou 
KSENA malou opravou plotu. Po nějaké době se zákaznice obrátila 

na společnost s požadavkem na odstranění staré chátrající stavby, kterou 
už nebylo možné zrekonstruovat. Do třetice paní Horová zažádala 
o provedení rekonstrukce většího domu. Zde bylo nutné opravit střechu, 
zdi, podlahy, terasy a fasádu. Částečně také zhotovit nové rozvody 
kanalizace, vody a elektřiny. V rámci rekonstrukce byla položena i nová 
zámková dlažba a vystavěn nový zděný plot. Rekonstrukce trvala deset 
měsíců. Paní Růžena Horová nám sdělila toto:
 
1. Byla to zejména rychlá reakce na mé požadavky. Také přehledně 
a jednoznačně zpracovaná nabídka včetně rozpočtu, který mi byl při závěrečné 
fakturaci jasně odsouhlasen.  
2. Velmi příjemně mě překvapila i schopnost a ochota pracovníků reagovat 
na problémy, které se během stavebních prací objevily. Byl to ale i pořádek 
na stavbě. 
3. Osobním přístupem, kvalitou odvedené práce a schopností problémy řešit, 
nikoli je vymýšlet. Pracovníci firmy KSENA byli schopni navrhnout nebo nalézt 
i jiná, lepší řešení než ta, která byla původně naplánována. 
4. Pocit, že se mohu spolehnout na pracovníky a vedení firmy, a to jak v oblasti 
vlastní práce, tak domluvených termínů. 
5. Kvalita a tomu odpovídající cena.

1. Čím společnost získala vaši 
důvěru?

2. Co se vám na spolupráci při 
realizaci stavby nejvíce líbilo?

3. Čím se podle vás společnost nejvíce 
odlišuje od ostatních firem?

4. Jaký největší užitek vám přinesla 
spolupráce s touto společností?

5. Kdybyste měli možnost doporučit 
firmu KSENA, co byste o ní řekli? 

Názor zákazníků a jejich 
SPOKOJENOST mluví za vše
KSENA kromě úklidu nabízí i  stavební práce. Zakládá si na  tom, že odměnou pro firmu je 
spokojený zákazník, který její služby doporučí dál či využije další spolupráce. Stavební práce 
poskytované společností KSENA musí být především kvalitní a  dodané ve  stanovených 
termínech, aby se zákazníci mohli na firmu spolehnout a chtěli nadále využívat jejích služeb. 
Jaké jsou názory těch, kteří mají s firmou přímou zkušenost? 

Ing. Lubomír Korbel
vlastní projekční a inženýrskou firmu, jejíž hlavní činností je 
projektování a technické dozory staveb. S firmou KSENA realizoval 

stavební práce na zubním středisku v Praze, rekonstrukci bytové jednotky 
na Strahově či pokládku zámkové dlažby v Šestajovicích. Svoje zkušenosti 
popsal takto:

1. Seriózností a ochotou. Organizačními schopnostmi i tím, že vždy dostála 
svým závazkům. 
2. Kvalita práce, vstřícné jednání vedení firmy, přístup k řešení nastalých 
problémů. 
3. Ochota řešit stavební problémy i mimo rámec zadání, klidné a vstřícné 
jednání. 
4. Příjemné jednání, spolehlivost, kontakty na spolupracující firmy. 
5. Seriózní firma, která dodrží to, k čemu se zaváže, jak termínově, tak finančně.
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Soukromý investor JUDr. Karel Šturm vlastní nebytové prostory 
v činžovním domě v Praze 6 – Vokovicích, kde společnost KSENA 
realizovala přestavbu a rekonstrukci přízemí a suterénu domu 

na nestátní zdravotnické zařízení. Dnes se zde poskytují zdravotní služby 
společnost NZZ hometherapy, s. r. o. JUDr. Karel Šturm nám sdělil svůj 
názor na služby firmy:

1. Se společností jsem spolupracoval již na dvou stavbách a vždy vše probíhalo 
bez větších problémů a v dobré kvalitě prací. 
2. Schopnost vedení společnosti rychle reagovat na změnu podmínek stavby – 
například změna harmonogramu, změna použitých materiálů, požadavky 
na vícepráce apod. 
3. Právě shora uvedenou schopností rychle reagovat na změnu podmínek 
a dobrou organizací práce. 
4. Stavbu dokončenou v termínu, v důsledku čehož nenastala nutnost změny 
našich plánů a změny na stavbu navazujících kontraktů – nájemních smluv.
5. Práce nejsou laciné, ale ani předražené. Termíny dílčích dodávek je třeba jako 
vždy kontrolovat, ale lze se spolehnout, že firma udělá vše pro jejich dodržení. 
Případné hrozící prodlevy bude včas se zadavatelem prací řešit. 

V roce 2014 
KSENA zahájila 
přestavbu 

prostor prodejny letenek 
v Praze na Vinohradech 
na zubní ordinaci. 
Požadavkem bylo, 
aby odpovídala 
podmínkám moderního 
zdravotnického střediska 
a mohla poskytovat 
komplexní stomatologickou péči svým pacientům. Za společnost DENTIO 
Praha, provozovatele zubní ordinace, nám na naše otázky odpověděl 
MUDr. Valeriy Saradzhants:

1. Firma KSENA nám udělala nejlepší nabídku, důkladně a detailně zpracovanou. 
Vyhovovaly nám nabízené časové limity, ve kterých by byla veškerá rekonstrukce 
splněná. Chtěli jsme vysokou kvalitu za odpovídající cenu, která by vydržela 
dlouhá léta, proto jsme vybrali právě tuto firmu. 
2. Pracovníci jsou vstřícní a flexibilní. Zcela se v průběhu práce přizpůsobili našim 
potřebám. Byl dodržen nabízený časový plán a při potřebné spolupráci s námi 
vedení společnosti KSENA jednalo velice rychle a ochotně. Byla věnována náležitá 
pozornost i každému nejmenšímu detailu a veškeré práce byly provedeny velmi 
kvalitně s využitím nejnovějších technologií, což je velmi důležité pro moderní 
zubní ordinaci. Po rekonstrukci veškerý odpad pracovníci uklidili, celá ordinace 
byla čistá a připravená pro vybavení.
3. Vynikající poměr cena–kvalita. Nabízený plán stavby byl za příjemnou cenu 
a odpovídala tomu provedená práce ve špičkové kvalitě. 
4. Jsme úplně spokojeni se splněným výkonem. Práce byla perfektně odvedená 
a celý tým firmy má profesionální přístup. 
5. Zcela jistě bychom doporučili firmu KSENA. Líbila se nám svědomitost všech 
pracovníků firmy a snaha co nejvíc realizovat každé naše přání. Neustále nám 
nabízeli moderní nápady pro zlepšení naší ordinace. Chtěli bychom vyjádřit velké 
díky řediteli firmy Vladislavu Bochkovovi, který osobně kontroloval každý krok 
stavby a se kterým jsme byli po celou dobu v přímém kontaktu. 
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REFERENCE – ÚKLID

BigWall – 
provozovatelé lezecké stěny v pražských Vysočanech. Prostory 
BigWallu, největšího sportoviště tohoto druhu v Česku, ve srovnání 

s jinými sportovišti vyžadují náročnější úklid. Kromě běžného úklidu 
je třeba uklízet prostory haly s lezeckými stěnami, kde všichni lezci 
intenzivně používají magnézium.

1. Už při prvním jednání s obchodní zástupkyní společnosti byl zřejmý velice 
profesionální přístup.  
2. Na spolupráci nejvíce oceňuji profesionální a současně individuální přístup. 
Případné problémy se řeší bezodkladně, se zjevnou snahou vyhovět našim 
potřebám.
3. BigWall je v provozu teprve dva roky. Po otevření jsme spolupracovali s malou 
úklidovou firmou, na kterou jsme dostali kladná doporučení, ale již po dvou 
měsících bylo jasné, že naše nároky na kvalitní úklidové služby nebude schopna 
dále plnit. Pak už jsme vsadili na KSENU a od té doby nemáme důvod po jiných 
úklidových firmách pátrat.
4. Určitě je to skutečnost, že se můžeme spolehnout na to, že každý den, a to je 
v našem případě sedm dní v týdnu, jsou prostory naší lezecké stěny a veškerého 
zázemí kvalitně uklizeny. Naši zákazníci se tak u nás mohou cítit dobře.

Úklidové služby 
jsou synonymem  
velké profesionality
Úklid pro firmy i soukromé domácnosti byl doménou KSENY od jejího samého začátku. 
Za  svoji patnáctiletou existenci se jí podařilo získat díky svému přístupu a  kvalitně 
odvedené práci stálé spokojené zákazníky. Zeptali jsme se dvou z nich, v čem podle nich 
tkví oblíbenost firmy.

1. Čím společnost získala vaši důvěru, že 
jste se rozhodli právě pro ni?

2. Co se vám na spolupráci nejvíce líbí?
3. Čím se podle vás KSENA odlišuje 

od ostatních úklidových firem?
4. Jaký největší užitek vám přinesla?

Hana. Svobodová – 
soukromá osoba. Oba s manželem jsme značně pracovně vytížení. Proto již téměř 13 let využíváme pravidelných 
běžných týdenních, ale i takzvaných velkých úklidů. Se společností KSENA spolupracujeme přes čtyři roky.

1. S KSENOU jsem se setkala na základě doporučení. Při prvním setkání se mi líbila vstřícnost a empatie při zmapování toho, co 
potřebujeme. Oslovil mne také přesný popis fungování spolupráce. Měla jsem příjemný pocit, že vím, jak bude vše probíhat. 
2. Firma si poradí i s nečekanými situacemi, má profesionální přístup. Oceňuji, že KSENA, respektive její hospodyně mají znalost materiálů 
v interiéru a respekt k jejich kvalitě. Podle toho volí vhodné prostředky a postup. Nemusím mít strach, že se něco při úklidu nevhodným 
čištěním zničí. 
3. Jsem spokojena se zajištěním zastupování při případných dovolených či nemocech. Myslím, že za více než čtyři roky spolupráce jsem 
z těchto důvodů nebyla ani týden bez úklidu a náhrada byla vždy kvalitní. KSENA má zajištěný systém transferu pokynů pro úklid při 
změně hospodyně nebo při zástupu. I vyúčtování úklidových hodin je korektní a nemusím ani v tomto směru řešit nepříjemné reklamace. 
4. Samozřejmě mi využití externích úklidových služeb přináší úsporu času. S KSENOU je to navíc klid, spolehlivost. Neobávám se jí svěřit 
ani velký úklid nebo péči o speciální věci, jako je terasový nábytek nebo choulostivá dřevěná podlaha. A skvělé je, že paní hospodyně, kterou 
máme nyní, nečeká na moje pokyny či přání, ale sama navrhuje, co je potřeba udělat a kdy. 

1.
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POMÁHÁME

ZAČALO TO POVODNěMI
Naše první dobročinná akce 
proběhla už v roce 2002, kdy jsme 
pomáhali při odstranění následků 
po povodních. I v roce 2010 jsme 
byli nápomocni v České Lípě, kde 
byly některé části města zničeny 
záplavami. Po těchto dvou akcích 
jsme už věděli, že budeme pomáhat 
dál. Po ničivých povodních v roce 
2013 jsme zase na Zbraslav dodali 
úklidové, dezinfekční a prací 
prostředky do městské části, kde 
se pak vše rozdalo do potřebných 
rodin.

Jsme tam, kde nás potřebují
Myslíme si, že domov je místo, kde se člověk cítí dobře a bezpečně. Bohužel ne všichni 
mohou mít krásný bezpečný domov. Proto jsme se rozhodli my jako skupina i jednotlivci 
v  rámci svých možností pomáhat a  přispívat naší společnosti, a  to nejenom tím, že 
dodáváme naše služby, ale i našimi dobročinnými akcemi a sponzorstvím. 

VÍME, žE TO Má SMYSL
Držíme se filozofie, že kamínek 
vhozený do vody může udělat 
kruhy až na další břeh. Víme, že 
zasahujeme jednotlivce, měníme 
jejich životy a jejich životní postoje. 
A takto budeme pokračovat i nadále. 
Tím, že zákazníci využívají služeb 
naší společnosti a pracovníci pracují 
pro naši firmu, podporují naše 
dobročinné akce, které mají smysl. 
Buďte s námi i nadále, abychom 
mohli být nápomocni těm, kteří to 
potřebují. 

NOVé PODLAhY A SVáTEK 
ČISTOTY PRO DěTSKý  
DOMOV
Nezůstalo však jen u této pomoci. 
Manažerka Zina Gavryluk navrhla 
projekt pro děti z dětských domovů. 
A takto vznikla dobročinná akce – 
rekonstrukce podlah v dětském 
domově v Klánovicích. Tam jsme 
také uspořádali den, který jsme 
nazvali Svátek čistoty. Zapojili jsme 
děti do uklízení formou soutěže 
a také jsme jim ukázali, jak je 
pořádek důležitý. 

PODPORuJEME LIDSKá PRáVA I PROJEKT PROTI DROgáM
Každým rokem podporujeme i Občanskou komisi za lidská práva, projekt Řekni 
ne drogám, řekni ano životu a také sponzorujeme Cykloběh za Českou republiku 
bez drog. Dále se podílíme na protidrogových přednáškách ve školách pro děti, kde 
se dozvědí o tom, co skutečně droga je, jaké jsou její druhy a jaký má vliv na tělo 
a mysl. Děti si také odnesou námi sponzorované materiály o škodlivosti drog. Jsme 

přesvědčeni, že žáci, 
kteří přednášky 
absolvovali, 
na devadesát procent 
tyto nebezpečné látky 
ani nevyzkouší  
a oddělí si falešné 
informace 
od pravdivých. 
Tím, že tyto akce 
podporujeme, dáváme 
najevo, že nám 
budoucnost našich 
dětí není lhostejná. 

ADOPTOVANá ZEbRA A CESTA KE šTěSTÍ
Lhostejná nám nejsou ani zvířátka. V roce 2010 jsme adoptovali zebru Böhmovu 
z pražské zoo. V roce 2011 jsme zase distribuovali brožuru Cesta ke štěstí, 
ve které je popsán morální kodex tak, aby se člověk nedostal do nesnází tím, že 
porušuje základní pravidla fungování společnosti. Tuto brožuru můžete od nás 
obdržet jako dárek pro sebe a své blízké.   
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PŘEDSTAVUJEME

Co všechno UMÍME a můžete si u nás objednat

 » Čištění koberců a čalouněného nábytku
Naší specializací je strojové čištění koberců 

a veškerých podlahových krytin. Také umíme vyprat 
čalounění nábytku, sedaček, pohovek, židlí a postelí. 
Tato služba osvěží váš čalouněný nábytek a koberce.

Další úklidové služby a stavební práce  
si můžete objednat u našeho obchodního zástupce, 

či na našich internetových stránkách 
www.ksena.cz

 » Mytí oken a výloh
Během chvíle umíme rozzářit váš výhled z okna či 

výlohy ve vašem domě, kanceláři či obchodě.

 » Kompletní úklidové práce pro firmy a domácnosti 
Z naší nabídky si můžete objednat: pravidelné úklidy kanceláří, domů, bytů 

a společných prostor domu, kde se postaráme o čistotu, a vy se můžete v klidu 
věnovat své práci, blízkým nebo prostě jen odpočívat.

 » Strojové čištění podlah
Tato služba je využívána majiteli garáží. Umíme spolehlivě 

odstranit povrchovou špínu od kol aut a zpříjemnit vám 
tak parkovací prostory. 

 » Generální úklidy…
… kanceláří, bytů a domů jsou jednou z nejoblíbenějších služeb 

zákazníků. Po takovém důkladném úklidu se můžete opět z vašich 
prostor radovat a cítit se v nich příjemně. 

Jednorázové úklidy po malování a stavbě zase hojně využívají 
stavební firmy, ale i soukromé osoby pro své byty a domy 

například po rekonstrukci. Rychle a pečlivě odstraníme veškerý 
nepořádek vzniklý stavbou či malováním.
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Co všechno UMÍME a můžete si u nás objednat
 » Pokládka zámkové dlažby

Realizujeme rovný, pevný a krásný chodník nebo vozovku dle vašeho přání. To 
vše včetně dodání veškerých materiálů a likvidace odpadu. Zároveň s tím jsme 
schopni montáže žlabu, vpustí, drenáží, vsakovacích jímek a nádrží.

 » Přestavby a rekonstrukce staveb 
Specializujeme se také na provádění rekonstrukcí 
bytů, domů, koupelen, podstřeší a jiných staveb. Pro 
zajištění komplexního dodání služeb spolupracujeme 
s vyzkoušenými firmami i projektanty, kteří umí 
zajistit odborné stavební činnosti nebo vytvořit 
celkový projekt pro vaši stavbu dle vašich představ.

Další úklidové služby a stavební práce  
si můžete objednat u našeho obchodního zástupce, 

či na našich internetových stránkách 
www.ksena.cz

 » Postavíme terasu u vašeho domu
Toužíte-li po příjemném venkovním prostoru pro rodinná posezení 
a relaxaci, pak vám umíme splnit i toto přání. Podlahu na balkon či 
terasu u domu stavíme z WPC prken, která mají dlouhou životnost 
a jsou bezúdržbová. 

 » Kompletní stavba plotu či oplocení
Nabízíme výstavbu betonových plotů z panelů, zděných z tvárnic 
či cihel, oplocení z pletiva, ocele, dřeva, plastu a jiných stavebních 
materiálů, které jsou dnes dostupné. Naše ploty se vyznačují 
dlouhou životností a minimální údržbou.

 » Umíme pracovat s barvami i laky
Za pomoci kvalitních barev a speciálních stěrek 
z vašich prostor vytvoříme moderní designové 
bydlení, kde se budete cítit příjemně a pohodlně. 
Mimo to dle vašich potřeb a přání umíme opravit 
a nalakovat dřevěné obložení, podbití nebo 
parkety.

 » Pro milovníky plavání postavíme i venkovní bazén
Máme zkušenosti s různými druhy bazénů a technologických postupů. Jsme schopni zajistit jak veškeré 
práce a dodávky před montáží samotného bazénu, tak i úpravy po jeho instalaci a zapojení.
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Sleva se vztahuje na úklidové práce
při objednání služby do 30. 3. 2016 
a předložení tohoto kupónu. 
Slevu je možné vyčerpat do 31. 7. 2016.

Sleva se nevztahuje na materiály,
stroje a zařízení potřebná k provedení 
služby.

+420 736 538 415

PLATNOST DO 30. 3. 2016

uklid@ksena.cz www.ksena.cz

SLEVA

PERFEKTNÍ
ÚKLID

na objednání
úklidových služeb

KUPÓN
NA SLEVU

Sleva se vztahuje na stavební práce
při objednání služby do 30. 3. 2016 
a předložení tohoto kupónu. 
Slevu je možné vyčerpat do 31. 7. 2016.

Sleva se nevztahuje na materiály,
stroje a zařízení potřebná k provedení 
služby.

+420 736 621 549

PLATNOST DO 30. 3. 2016

obchod@ksena.cz www.ksena.cz

PROFESIONÁLNĚ 
A SPOLEHLIVĚ 
PROVEDENÉ STAVBY

na objednání
stavebních prací

KUPÓN
NA SLEVU SLEVA


