
 

 
Társasházak 

Közös képviseletei 
figyelmébe 

Tisztelt Közös képviselet! 

 

Cégünk társasházak  

 

teljeskörő takarításával,  

kertápolással,  

valamint kifejezetten lakóépületeknél  

alkalmazható  

biztonságtechnikai eszközök  

tervezésével és beszerelésével foglalkozik. 

 

Bıvebb információkat a belsı lapokon  

találhatnak. 

 

 

 

Ismerje meg 
szolgáltatásainkat: 

Rövid cégismertetı: 

 
A Meridian-DATA Szolgáltató Betéti Társaság 2007 januárjában családi vállalko-

zásként alakult Budapesten. Ezért is jóval kedvezıbb árfekvésben vállaljuk felada-

tainkat, mint a hasonló szakirányú, ám vállalati jellegő nagy cégek. 
Egyik fı tevékenységi körünk a takarítási szolgáltatás, melynek keretein belül 

elsısorban társasházak, magánlakások napi szintő illetve alkalmi –megbízásos– 

jellegő takarítását végezzük a kezdetektıl fogva. Ezzel párhuzamosan vagy kiegé-
szítésként, igény szerint általános, nem szakipari karbantartási szolgáltatást is nyúj-

tunk. Ugyancsak vállaljuk társasházak egyedi igényei szerinti  

biztonsági rendszerek kiépítését, üzemeltetését vagy karbantartását is. 

 
Szolgáltatásainkról: 

 

Takarítás: 
 
Fıként német, igen kiváló minıségő tisztítószereket és vegyi anyagokat alkalma-

zunk, melyeket helyszín specifikusan választunk, a tisztítandó közegnek megfelelı-
en. Fontos szempontként kezeljük a környezetvédelmet, tehát munkánk során – 

néhány másként nem megoldható kivételtıl eltekintve – nem alkalmazunk egész-

ségkárosító származékokat kibocsátó vegyszereket. 
Tisztítószereinket és eszközeinket állandó partnerektıl szerezzük be, ezen eszkö-

zök ipari jellegő takarítást is lehetıvé tesznek, ennek elınyeit akár nagyobb komp-
lexumok, társasházak napi tisztán-tartásában is sikerrel hasznosítunk. Ezzel párhu-

zamosan igény szerint kertgondozási feladatokat is ellátunk.  

 
 

    

Vagyonvédelem: 
 
Cégünk vállalja társasházak egyedi igényei szerinti biztonságtechnikai 
rendszerek kiépítését és üzemeltetését is. 

Ebbe a körbe tartozóan kamerarendszerek, videó-térfigyelı, képrögzítı  

rendszerek, riasztórendszerek kiépítését akár magánlakásonként is. 
Mechanikus védelmi eszközök telepítését (rácsok, vasalatok, 

parkolásgátlók) is végezzük valamint kapcsolattal rendelkezünk bizton-

sági ajtók gyártásával és beszerelésével foglalkozó vállalkozásokkal is. 
 

 

 
    

 

 
 

Folyamatos kapcsolattartás megrendelıinkkel: 
 
- Minden szerzıdéskötést megelızıen helyszíni  bejárást  tartunk 

a  megbízóval vagy  képviselıjével, így minden  idıközben felmerülhe-

tı  kérdésre vagy észrevételre azonnal választ adunk illetve egyezte-
tünk megbízóinkkal.  

- Folyamatos visszajelzést  kérünk munkánkkal  kapcsolatban, így 
átfogóbb  képet kaphatunk az igények  széleskörőbb kielégíté-

se  érdekében. 
- Belsı monitoring és minıség-ellenırzés 

Referenciáink: 

Budapest, Kıris utca 23-27.  (120 lakásos társasház) 

Budapest, Mihálkovics utca 16. (50 lakásos társasház) 

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT! 

         
 

Székhelyünk: 
Budapest, VIII. kerület, Kıris utca 23. 

1089 
 

         
 

Telefon és fax: 
  +(36)-(1)-9511523 

  +(36)-(30)-9348429 

 

 
  
 

Internet és  e-mail: 
 

www.meridian-data.hu                               

info@meridian-data.hu 


