
ФОРЛАЙН
оптимальні рішення 
для вашого бізнесу



Давайте знайомитись

 Працюємо з 2006 року

 Більше 1780 реалізованих 
проектів

 52750м2 в обслуговуванні  

 200+ задоволених клієнтів

 Надаємо близько 50 видів 
послуг



Ми завжди 
пропонуємо більше
 Оптимальні рішення проблем з максимальною         

користю для наших клієнтів

 Сервісні послуги високої якості. За контролем      
якості нашої роботи стежить ваш персональный  
менеджер 

Роботу по принципу єдиного вікна майже по 50 
видам послуг

Оптимізуємо витрати, завдяки чому наші клієнти   
зосереджені тільки на отриманні прибутку 

Команду професіоналів с великим досвідом 
роботи



Ми допомагаємо різним напрямкам бізнесу



Пропонуємо понад 50 сервісних 
рішень для вашого бізнесу 

Наші принципи в роботі:

 100% якість роботи

 Надійність і партнерство

 Безпека і екологічність

 Відповідальність та оперативність

 Постійне розширення списку та географії послуг, що надаються



Експрес-прибирання

Щоденне прибирання приміщень

Комплексне прибирання

Генеральне прибирання приміщень

Прибирання після будівництва/ремонту

Догляд за прилеглою територією

Миття вікон і вітрин, миття фасадів

Клінінг



 Встановлення і облаштування

інспекційних лючків

 Відеоінспекція систем вентиляції

 Очищення вентиляції від пилу і бруду

 Очищення систем вентиляції від жиру в ресторанах

 Очищення вентиляції від іржі і її відкладень

 Чистка вентиляції (повітроводів) в готелі

 Дезінфекція систем вентиляції (повітроводів)

Очистка та 
обслуговування

вентиляції



Товари, які ми пропонуємо:
Рушники паперові та серветки

Папір туалетний

Мило 

Освіжувачі для повітря

Чистячі засоби

Миючі засоби

Пакети для для сміття

Засоби для прання

Серветки, ганчірочки, мікрофібра

Одноразовий посуд

Продаж витратних
матеріалів

і побутової хімії



 Продаж брудозахисних килимиків будь-

якої конфігурації, розміру і кольору або з

нанесенням логотипу Вашої компанії

 Сервіс періодичної заміни брудозахисних

килимів (оренда брудозахисних килимів)

Продаж і оренда
брудозахисних

килимків



Ми пишаємося своїми клієнтами



Дзвоніть нам вже зараз і ми 
знайдемо оптимальне рішення!

www.forline.ua

Центральний офіс:
Київ, вул. Половецька, 49
(044) 459-04-58, 223-81-00
(067) 407-20-02
e-mail: info@forline.ua

Регіональні офіси:
Дніпро: (093) 449-03-61

e-mail: dnipro@forline.ua
Львів:    (093) 449-73-75

e-mail: lviv@forline.ua
Харків:  (093) 449-68-26

e-mail: kharkiv@forline.ua
Одеса:   (093) 321-35-39

e-mail: odesa@foline.ua
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