
Strona główna 

Czystość i impregnacja na porządku dziennym. Impregno to usługi porządkowe dla osób ceniących wygodę, 

czas i bezpieczeństwo. Powierz nam mycie i impregnację kostki brukowej, płotów betonowych, dachów, hal, 

tarasów, elewacji, maszyn i samochodów. W ofercie znajdziesz także pranie i czyszczenie tapicerek 

samochodowych oraz aranżację i zakładanie ogrodów.  

Nie musisz ruszać się z domu. Koniec z eksperymentami i wyrzucaniem pieniędzy w błoto na nieskuteczne 

środki. Idziemy jak woda, ponieważ zmieniamy świat na Twoich oczach. I przywołujemy go do porządku. 

Impregno - usługi porządkowe. Mycie, czyszczenie, pranie i impregnacja: powiat opoczyński, gmina 

Drzewica, Powiat Przysucha, gmina Sławno, powiat Piotrkowski, Tomaszów Mazowiecki, gmina 

Żarnów, Końskie, Rawa Mazowiecka, Nowe Miasto. 

Usługi 

Mycie kostki brukowej 

Zobaczysz, że z nami nawet lanie wody ma sens! I przynosi spektakularne efekty. Firma Impregno to 

skuteczne czyszczenie kostki brukowej. Szybko, sprawnie, profesjonalnie. Wątpisz, że Twoje 

podwórko, chodnik czy podjazd mogą wyglądać jak nowe? Czas zmyć głowę z wątpliwości.   

Mycie kostki brukowej wysokociśnieniowym karcherem usunie nawet długo zalegający brud. Tłuste i 

oleiste plamy? Krajobraz po remoncie? Kostka brukowa zarastająca mchem? To żadne wyzwanie. 

Stracisz problem z oczu, a zyskasz wrażenie, jakby ktoś na nowo ułożył kostkę brukową pod Twoim 

domem. Plamy po oleju z grilla bądź silnika, farbie czy resztkach cementu i zaprawy znikną w 

okamgnieniu. 

Niezawodność usług Impregno gwarantują stosowane przez nas wysokiej klasy środki chemiczne. 

Wiemy, jak ważna jest odpowiednia impregnacja oraz odświeżanie kostki brukowej. Dlatego 

wykonujemy ją po każdym myciu, by efekty widoczne były jak najdłużej. Dzięki temu, iż stosujemy 

wysokiej klasy środki chemiczne, możliwa jest trwała i skuteczna konserwacja.  

Potrzebne Ci czyszczenie, odświeżenie lub impregnacja kostki brukowej? Nie musisz robić tego sam. 

Wystarczy telefon.  Oszczędzasz czas i pieniądze, a pracę powierzasz profesjonalistom. 

Mycie płotów betonowych 

Jak w kilka godzin i bez wysiłku zamienić stary betonowy płot na nowy? Przekonaj się, że nawet beton 

potrafi błyszczeć! Oferujemy Ci profesjonalne i skuteczne mycie, czyszczenie oraz malowanie płotów 

betonowych.   

Chciałeś to zrobić już wcześniej? Masz dość słów "nie da się" słyszanych od innych? Usługi 

porządkowe od Impregno to sprawne i szybkie rozwiązanie Twoich problemów. Nie boimy się 

wyzwań i nie znamy słów "niemożliwe" lub "nie da się".  

Potrzebne Ci czyszczenie, mycie lub malowanie płotów betonowych? Wybierz mądrze - wybierz nas! 

Oszczędzasz czas i pieniądze, ponieważ oprócz mycia proponujemy Ci solidne zabezpieczenie 



ogrodzenia. Dzięki niemu będzie nie tylko świetnie wyglądać, ale i służyć Ci znacznie dłużej. Dzięki 

impregnacji odpowiednimi środkami chemicznymi unikniesz niechcianych usterek i napraw. 

Mycie tarasów, elewacji, pokryć dachowych 

Chcesz, by Twój taras wyglądał jak nowy? Masz już dość starej elewacji? Dach stracił dawną 

świetność? Mamy radę na to wszystko. Impregno oferuje mycie tarasów, elewacji i pokryć dachowych 

na najwyższym poziomie. Przekonaj się, że mogą wyglądać jak nowe! 

Mycie tarasów 

Mycie tarasów z Impregno to gwarancja skutecznego czyszczenia i konserwacji. Sądzisz, że Twój taras 

nigdy już nie będzie jak nowy? Udowodnimy Ci, jak bardzo się mylisz. Mycie tarasów przy użyciu 

wysokociśnieniowego karchera raz na zawsze usunie długo zalegający brud, osad, mchy czy porosty.  

Ciesz się czystym tarasem, na którym z przyjemnością wypijesz poranną kawę i spędzisz czas z 

bliskimi. Odpowiednie środki użyte po jego myciu zapewnią mu trwałą odporność na 

zanieczyszczenia, a Tobie wspaniały czas na świeżym powietrzu. 

Mycie elewacji 

Nie możesz już patrzeć na elewację swojego domu czy hali? Po raz kolejny wywołuje ona wysokie 

ciśnienie? Znamy sposób na to, by je wykorzystać. Mycie elewacji przy użyciu wysokociśnieniowego 

karchera tchnie w nią nowe życie. Od razu poczujesz się lepiej, a ciśnienie wróci do normy.  

Impregno oferujemy skuteczne mycie i czyszczenie elewacji. Jeżeli chcesz, by Twój budynek już dziś 

błyszczał jak gwiazda zaranna na firmamencie, zgłoś się do nas! Zapewniamy usługi mobilne i dojazd 

pod wskazany adres. 

Mycie pokryć dachowych 

By mieć solidny dach nad głową, trzeba o niego dbać. To nie tylko wizualny atut naszego domu. Mocne, 

dobrze konserwowane pokrycie dachowe chroni nas przed burzą, mrozem czy upałem.  Jako 

specjaliści tym bardziej radzimy o niego dbać. I wiemy, jak robić to skutecznie. 

Odpowiednie mycie i ochrona dachu stanowią nie tylko wartość estetyczną. To bezpieczeństwo Twoje 

i ludzi w Twoim otoczeniu! Wiemy, co mówimy, bo jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie. A o 

kwestie bezpieczeństwa należy dbać profesjonalnie.  

Impregno oferuje mycie dachów z blachy, drewnianych,  z dachówki, pionowych oraz poziomych.  

Mycie ciężkich maszyn rolniczych i budowlanych 

Pozwól nam przedłużyć życie Twoich maszyn, a sobie dać w prezencie więcej czasu. Mycie oraz 

konserwacja maszyn rolniczych i budowlanych to ich sprawniejsze działanie. I większa wydajność na 

długie lata. Myślisz, że nie mogą lśnić po tym, jak codziennie dostają w kość na polu lub budowie? 

Uważaj, bo możesz ich nie poznać, gdy skończymy pracę.  

Impregno to usługi porządkowe, w skład których wchodzi mycie ciężkich maszyn rolniczych i 

budowlanych. Zapewniamy kompleksowe czyszczenie ciężkiego sprzętu oraz mobilne mycie sprzętu 



budowlanego i rolniczego. Impregnaty i odpowiednie środki do mycia silników maszyn rolniczych i 

budowlanych zamienią je w prawdziwe perpetuum mobile. Nie wierzysz? Powierz mycie maszyn nam, 

a zmienisz zdanie. 

Usługi porządkowe Impregno pozwalają nie tylko na kompleksowe mycie oraz czyszczenie sprzętu 

rolniczego i budowlanego. To oszczędność Twojego czasu i pieniędzy. Konserwacja maszyn i narzędzi 

jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ chroni je przed zużyciem. Niestety, nie popycha pracy do 

przodu. Po co zatem samemu poświęcać na nią czas, skoro możesz ją powierzyć profesjonalistom?  

Nie chcesz martwić się więcej o zanieczyszczony silnik? O brudne narzędzia lub niesprawne zespoły 

maszyn? Już teraz skontaktuj się z nami. Usługi mobilne Impregno to czyszczenie ciężkich maszyn 

rolniczych i budowlanych oraz sprzętu budowlanego. Szybko, sprawnie i na miejscu. 

Mycie hal betonowych i blaszanych 

Czysta hala - betonowa czy blaszana - to większe bezpieczeństwo i ergonomia pracy. Jej regularne 

mycie oraz konserwacja są niezwykle istotne. Chcesz zmniejszyć ryzyko i podwyższyć standard pracy? 

Musisz o to zadbać. Na bezpieczeństwie przecież nie warto oszczędzać. 

Pragniesz doprowadzić do użytku stary obiekt? Przygotować go do pracy lub wydarzenia? W krótkim 

czasie zmienimy Twoją halę nie do poznania. Przy użyciu wysokociśnieniowego karchera, 

nowoczesnych technologii i odpowiednich środków tchniemy nowego ducha w starą przestrzeń. 

Impregno - usługi porządkowe to mycie hal betonowych i blaszanych skutecznie, sprawnie i szybko. 

Oferujemy Ci odświeżenie budynków gospodarczych, czyszczenie dużych hal przemysłowych, 

betonowych i blaszanych z możliwością dojazdu. Zależy Ci na czasie, jakości i oszczędności? Z nami, 

Impregno, masz na nie gwarancję. 

Pranie dywanów, sof i foteli 

Ten prosty sposób wprawia innych w osłupienie. Wprawi również Ciebie. Wystarczy kilka pociągnięć, 

a Twoje meble natychmiast zmienią kolor! Jak to możliwe? 

Musisz wiedzieć, że całego brudu nie pozbędziesz się z pomieszczenia przy użyciu zwykłego 

odkurzacza. Nie tędy droga. Mówi Ci coś chemiczne pranie dywanów, foteli czy sof? Wiesz, jaką ma 

moc? Potwierdzi ją każdy, kto miał okazję, by jej doświadczyć. My jesteśmy w jej posiadaniu, umiejąc 

nią odpowiednio władać. I wykorzystać to na Twoją korzyść. 

Pranie dywanów, sof i foteli nie tylko odmaluje je na naszych oczach. Dzięki niemu pozbędziesz się 

roztoczy, plam, sierści i drobnoustrojów. Znasz na to domowe sposoby? A jakieś skuteczne? Zapomnij 

o nich! Większość tylko zniszczy Twój dywan i meble. Ich pranie powierzyć trzeba profesjonalistom. 

Tak się składa, że nimi jesteśmy. 

Usługi porządkowe Impregno to wykorzystanie innowacyjnych technologii - najnowszych na rynku. 

Najlepszą jakość zapewniają wysokiej klasy środki czyszczące. Impregno oferuje czyszczenie mobilne 

oraz tanie pranie dywanów, sof i foteli. Nie musisz ruszać się z domu! Oszczędzasz przy tym czas i 

pieniądze. Tych drugich nie wydasz już na nieskuteczne środki piorące i detergenty. 



Pranie dywanów, foteli i sof jest szczególnie korzystne w przypadku alergików, a także rodzin z 

małymi dziećmi. Dzięki niemu nie narażasz ich na kontakt z nieczystościami, których nie usuną ani 

zwykłe detergenty, ani odkurzacz. A o zdrowie zawsze warto dbać. 

Pranie tapicerek samochodowych 

Jak wsiąść do swego auta i nagle znaleźć w innym? Niemożliwe? A jednak! Taka nieoczekiwana zmiana 

miejsc odbywa się za pośrednictwem dwóch zmysłów: węchu i wzroku. To one odczują największą 

różnicę. Pranie tapicerek samochodowych docenią nie tylko osoby, dla których liczy się przede 

wszystkim wnętrze. Doceni je dosłownie każdy kierowca i pasażer.  

Masz w aucie plamy z kawy, soku, mleka czy czekolady? Ślady po wydzielinach pochodzenia ludzkiego 

lub zwierzęcego? Siedzenia pomazane flamastrem przez dzieci, farbą? Myślisz, że trudno się ich 

pozbyć? Własnymi siłami z pewnością, ale z nami to pestka!  

Firma Impregno oferuje profesjonalne czyszczenie tapicerki samochodowej. Obejmuje ono m.in. 

kompleksowe pranie foteli czy podsufitek, usuwanie plam oraz ozonowanie wnętrza samochodu. 

Dzięki temu pozbędziesz się nie tylko problematycznych plam i zapachów, lecz również 

drobnoustrojów i bakterii z tapicerki. Polecamy to rozwiązanie szczególnie alergikom, palaczom, 

osobom z dziećmi oraz zwierzętami. Regularne i kompleksowe pranie tapicerek samochodowych 

zapewnia nie tylko komfort i wrażenia estetyczne. To także dbałość o zdrowie Twoje i Twoich bliskich. 

Pamiętaj, że pozbycie się plam nie zawsze eliminuje niechcianą woń. Problem stanowić mogą również 

bakterie i grzyby lubiące rozwijać się we wnętrzu auta pod wpływem zmiennych temperatur. Jeżeli 

długi czas nie zwracałeś na nie uwagi, tym bardziej potrzebne Ci jest pranie wnętrza samochodu. 

Aranżacja i zakładanie ogrodów 

Co za okazja! Wycieczka do raju bez wychodzenia z domu. Marzy Ci się piękny ogród? Impregno to 

aranżacja i zakładanie ogrodów z pasją, zaangażowaniem i dbałością o detale. Powierz je nam i pozwól 

stworzyć Twoje miejsce na ziemi. Impregno to dynamiczna aranżacja ogrodu z zapałem i fantazją. 

Nasze usługi obejmują takie aspekty, jak:  

1. plan zagospodarowania i projekt ogrodu, 

2. wykonanie prac ziemnych, 

3. instalację elektryczną i nawadniającą, 

4. założenie trawnika, 

5. planowanie i rozmieszczenie nasadzeń roślinnych, 

6. infrastrukturę dodatkową - altany, oczko wodne, kratownice, trejaże itp. 

Wszystkie z nich  wymagają doświadczenia, staranności i systematyczności. Pochłaniają też wiele 

pracy oraz czasu. Marzy Ci się aranżacja i zakładanie ogrodów na wysokim poziomie? Wystarczy jeden 

telefon, byśmy już dziś zaczęli tworzyć Twoją własną przestrzeń. 

Kim jesteśmy 

Czy wiesz, że wysokie ciśnienie wpływa korzystnie na samopoczucie? Nie? Zatem z nami szybko się o 

tym przekonasz. Umiemy używać go dla poprawy nastroju, a nawet kształtowania materii. Przekonaj 



się, jakie to proste! Postaw z nami na nowoczesne mycie i impregnację. Wygodnie, oszczędnie, 

bezpiecznie. Na Twoich oczach. 

Nie możesz już patrzeć na swoje ogrodzenie, elewację, podjazd czy taras? Czujesz, że Twój samochód 

pragnąłby zacząć nowe życie? Masz dość spędzania czasu – a przecież trzeba to zrobić – na 

czyszczeniu sprzętu? Plamy z dywanów i foteli (w przeciwieństwie do pieniędzy na detergenty) wciąż 

nie schodzą? I ten ciągły kaszel lub kichanie w czystym pomieszczeniu lub aucie? Istnieje jedno 

zaklęcie rozwiązujące te i podobne problemy. A brzmi ono: Impregno!  

Oto zjawiamy się my. Mamy w zestawie usługi porządkowe przy użyciu wysokociśnieniowego 

karchera, nowoczesnych technologii i wysokiej jakości środków czyszczących. W ofercie Impregno 

znajdziesz takie usługi porządkowe jak: 

 mycie kostki brukowej 

 mycie płotów betonowych 

 mycie tarasów, elewacji, pokryć dachowych 

 mycie ciężkich maszyn rolniczych i budowlanych 

 mycie hal betonowych i blaszanych 

 pranie dywanów, sof i foteli 

 pranie tapicerek samochodowych 

 aranżacja i zakładanie ogrodów 

Choć naszym fachem jest eliminowanie tego, co niechciane, w rękawie mamy dla Ciebie kilka profitów. 

Z Impregno nie tylko pozbywasz się plam i brudu. Zyskujesz bowiem: 

 CZAS, ponieważ świadczymy usługi mobilne i wykonujemy wszystko za Ciebie, 

 ZDROWIE, ponieważ czyste oraz zadbane dom, ogród, samochód czy zakład pracy są wolne od 

grzybów, roztoczy, bakterii bądź drobnoustrojów i ich szkodliwego działania,  

 BEZPIECZEŃSTWO, gdyż regularnie czyszczone i konserwowane dachy, elewacja czy sprzęt są 

trwalsze, mniej podatne na usterki, a także skuteczniej spełniają funkcję ochronną, 

 PIENIĄDZE, ponieważ profesjonalna impregnacja to trwałość na lata, dzięki której unikniesz 

usterek  i wymiany elementów infrastruktury bądź sprzętu 

Już wiesz, jak za pomocą wysokiego ciśnienia zmieniamy nastroje na lepsze? Usługi porządkowe 

Impregno to rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i profesjonalizm, dbających o bezpieczeństwo i 

detale. Stworzymy Twój świat na nowo! 


