LAHA Facility
Cégbemutató

LEGFONTOSAB CÉLUNK :

Hogy Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a
legmagasabb

színvonalon,

a

legkiválóbb

minőségben és a legszélesebb körben tegyünk
eleget.
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KÜLDETÉSÜNK
▪ Tények igazolják, hogy a technikailag karbantartott és tiszta munkakörnyezet
megteremtése hozzájárul a dolgozók jó munkahelyi közérzetéhez, és ez által
hatékony munkavégzésükhöz is.

▪
▪ A mi feladatunk az, hogy legjobb tudásunk szerint mindent megtegyünk annak
érdekében, hogy ez a cél a lehető legmagasabb színvonalon megvalósuljon.
▪ Feladatunknak tekintjük továbbá, hogy Ügyfelünk válláról levegyünk a megrendelt
munkával kapcsolatos minden gondot, ezáltal időt és energiát takarítva meg számára.

MAGUNKRÓL RÖVIDEN
A LAHA Facility Ltd. 2013-ban lett bejegyezve az Egyesült Királyságban
Cégünk elsősorban Magyarországi irodaházak és szállodák technikai üzemeltetésének
és takarítási feladatainak ellátására, és ezen területekkel kapcsolatos munkaerő
közvetítésére alakult. Ettől függetlenül más Európai Uniós országokban is vállalunk
hasonló munkákat.
Tapasztalatainkat a Magyarországi bejegyzésű, hasonló tevékenységű cégünk
üzemeltetésével szereztük.
Referenciáink megtekinthetőek a www.lahafacility.com oldalon is.
Az azóta eltelt évek alatt cégünk egy komplett épületüzemeltetést megvalósító
vállalkozássá lett.
A meglehetősen különböző céllal működő ingatlanok üzemeltetése során szerzett
tapasztalatok szolgáltatásainkat és munkavégzésünket rugalmassá, hatékonnyá és
sokoldalúvá tették.

MINŐSÉGPOLITIKÁNK
A hosszú távú együttműködést és a különleges feladatok ellátását minőségpolitikánk
3 fő pillére teszi lehetővé:
o Egyedi igényekhez szabott szolgáltatásainkkal Ügyfeleink számára az
épületfenntartási munkák területén a legkiválóbbat igyekszünk nyújtani
versenyképes áron.
o Munkánk hatékonyságát a legjobb gépek és technológia, valamint minőségre
igényes munkatársak alkalmazása biztosítja.
o Folyamatosan lépést tartunk az iparág fejlődésével, munkánk során
felhasználjuk a piacon már bizonyított eredményeket elérő cégek tapasztalatait.
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MUNKATÁRSAINK, MUNKAMORÁL
Alapelvünk munkatársaink megbecsülése és ösztönzése, akik feladataik minőségi
elvégzésével nap mint nap hozzájárulnak Ügyfeleink sikeréhez és a róla való pozitív kép
kialakításához, fenntartásához.

Munkatársainkat kizárólag a feladat elvégzésére való
alkalmasságuk
alapján
alkalmazzuk
és
szigorúan
megköveteljük tőlük a cégünk filozófiájához való
alkalmazkodást.

▪ Az alkalmazásnál kiemelt szempontok a megbízhatóság, a
referencia, a szakmai tapasztalat és a rátermettség.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Minden eszközünkkel és tudásunkkal azon vagyunk, hogy szolgáltatásainkkal
Ügyfeleink mindennapjait könnyebbé tegyük. Ezért ügyfélszolgálatunkat az alábbi
alapelveken építettük fel:
•

•

•
•

Személyes kapcsolattartás. Nálunk az ügyfélszolgálat nem egy gépi hang a
telefon mögött, hanem minden ügyfelünk személyesen megismeri
munkatársainkat, ami a jó munkakapcsolat alapvető feltétele.
Munkatársaink telefonon vagy e-mailben folyamatosan elérhetőek, a
felmerülő kérdések, problémák azonnal a kompetens személyhez jutnak, így
minden ügyet gyorsan és hatékonyan tudunk kezelni.
A munkákat végző és koordináló csapat precíz, nagy teherbírású és sokoldalú
emberekből áll, akik az ügyfelek problémáit a sajátjukként kezelik.
Nem zárkózunk el a véleményektől. Ügyfeleink visszajelzései folyamatosan
segítenek minket abban, hogy szolgáltatásainkat még inkább igényeikhez
alakíthassuk, bővíthessük, fejlesszük.
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LEGFŐBB SZOLGÁLTATÁSAINK
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

technikai üzemeltetés
napi takarítás
tűzvédelem
tűzjelző rendszerek
épület felügyeleti rendszerek
lift karbantartás
fűtés-hűtés karbantartás
elektromos rendszerek karbantartása
munkavédelem
őrzés-védelem
szobaasszonyi szolgálat
szállodai közös területek takarítása
éttermek, wellness területek takarítása
alpin technika
éttermi felszolgálás
konyhai kisegítő szolgálat
kertészet
rovarirtás
közületi higiéniai adagolók telepítése,
utántöltése papír és vegyi árúval
vegyi áru és tisztítószer forgalmazás

DÍJSZABÁSUNK
Az LAHA Facility Ltd. ár-érték arányban kiemelkedően versenyképes vállalási díjakkal
dolgozik. Árainkat két fő tényezőnek köszönhetően tudjuk folyamatosan kedvező
szinten tartani:
o Központi költségeinket a lehető legalacsonyabb szinten tartjuk, kis létszámú,
de hatékonyan szervezett adminisztrációval.
o Üzleti filozófiánk értelmében hosszú távú együttműködésre törekszünk, ezért
kisebb nyereségtartalommal kalkulálunk az árképzéseknél.
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KIEMELT REFERENCIÁINK
HOTEL PALAZZO ZICHY ****(Budapest, Mária
utca) szobaasszonyi szolgálat, takarítás,
Reggeliztető felszolgáló, konyhai kisegítő.

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST****, (1044
Budapest, Íves út 16.)
szobaasszonyi szolgálat, konyhai és felszolgálói
feladatok ellátása, napi takarítás

AQUINCUM HOTEL***** (1036 Budapest,
Árpád fejedelem útja 94.) nappali és éjszakai SPA
takarítás, úszómesteri szolgáltatás, konyhai
munka, stewarding, éjszakai konyha takarítás
Marriott Courtyard Budapest City Center 1088
Budapest, József körút 5.
szobaasszonyi szolgálat, napi takarítás
QUEEN'S COURT HOTEL***** (Dob utca 63.)
szobaasszonyi szolgáltatás, londinerek és spa
takarítók biztosítása, karbantartás

Danubius
Hotelek*****
szolgáltatás, londinerek és
biztosítása, karbantartás

szobaasszonyi
spa takarítók

HOTEL PARLAMENT**** (1054 Budapest,
Kálmán I. utca 19.) szobaasszonyi szolgálat,
konyhai és felszolgálói feladatok ellátása, napi
takarítás
BUDDHA-BAR HOTEL***** (Budapest, Váci utca
34.) szobaasszonyi szolgálat, konyhai és
felszolgálói feladatok ellátása, napi takarítás

DUNA Residence ***** ( 2897 Dunaszentmiklós,
Új út 25) szobaasszonyi szolgálat, konyhai és
felszolgálói feladatok ellátása, napi takarítás
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Hotel

President

Budapest*****

(1054

Budapest, Hold u. 3-5.)

mosogató, felszolgáló, szobalány, londiner

ADINA APARTMENT HOTEL BUDAPEST,
(Hegedűs Gyula utca 52.)
Szobaasszonyi szolgáltatás, londinerek és spa
takarítók biztosítása
BUDAPEST MARRIOT HOTEL ( 1052 Budapest
Apáczai Csere János u. 4.

) szobaasszonyi

szolgálat, konyhai és felszolgálói feladatok
ellátása, napi takarítás

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT szobaasszonyi
szolgáltatás, londinerek takarítók biztosítása,
karbantartás

HOTEL MOMENTS BUDAPEST**** (1061
Budapest, Andrássy út 8.) szobaasszonyi
szolgálat, konyhai és felszolgálói feladatok
ellátása, napi takarítás

CANADA HOTEL*** (1095 Budapest, Soroksári
u. 132.) konyhai nagy takarítás és szoba asszonyi
szolgáltatatás
BOHEM ART HOTEL, (1056 Budapest, Molnár
utca 35.) szobaasszonyi szolgálat, konyhai és
felszolgálói feladatok ellátása, napi takarítás

ANNABELLA HOTEL szobaasszonyi szolgálat,
takarítás, Reggeliztető felszolgáló, konyhai
kisegítő.

PRESTIGE HOTEL BUDAPEST,
szobaasszonyi szolgálat, konyhai és felszolgálói
feladatok ellátása, napi takarítás
HOTEL BISTROL
szobaasszonyi szolgálat,
takarítás, Reggeliztető felszolgáló, londiner,
konyhai kisegítő.
HOTEL ANNA szobaasszonyi szolgálat, takarítás,
Reggeliztető felszolgáló, londiner, konyhai
kisegítő.
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HOTEL ART szobaasszonyi szolgálat, takarítás,
Reggeliztető felszolgáló, londiner, konyhai
kisegítő.

HOTEL & RESORTS szobaasszonyi szolgálat,
takarítás, Reggeliztető felszolgáló, londiner,
konyhai kisegítő.
HOTEL HUNGARIA BDAPEST szobaasszonyi
szolgálat, takarítás, Reggeliztető felszolgáló,
londiner, konyhai kisegítő.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
szobaasszonyi szolgálat, takarítás, Reggeliztető
felszolgáló, londiner, konyhai kisegítő.

DANUBIUS HOTEL ARENA**** szobaasszonyi
szolgálat, takarítás, Reggeliztető felszolgáló,
londiner, konyhai kisegítő.

BÉKE HOTEL BUDAPEST, szobaasszonyi
szolgálat, takarítás, Reggeliztető felszolgáló,
londiner, konyhai kisegítő.

HILTON szobaasszonyi szolgálat, takarítás,
Reggeliztető felszolgáló, londiner, konyhai
kisegítő.

DANUBIUS HOTEL ASTORIA szobaasszonyi
szolgálat, takarítás, Reggeliztető felszolgáló,
londiner, konyhai kisegítő.

AVANUE GARDENS (Budapest, Andrássy út 68.)
napi takarítás
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SYMBOL ÉTTEREM (Budapest, Bécsi út 56.) napi
takarítás

MOM PARK irodaház és WESTEND Business
Centera TOWER International Kft.-nek irodai
takarítás
LIGET CENTER IRODAHÁZ (Budapest, Dózsa
György út 84/a.) napi takarítás
DUNA OFFICE CENTER, (Budapest, Váci utca 3236.) napi takarítás
WESTEND Business Center (Budapest, Váci út,
1132) napi takarítás

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYEIKORMÁNYHIVATAL
ÉS INTÉZMÉNYEI (Tatabánya, Tata, Esztergom,
Komárom,
Dorog)
napi
takarítás,
gépkocsivezetők és hivatali segédek alkalmazása
MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL
(Tatabánya, Vértanúk Tere 1.) napi takarítás
ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, (Zsámbék)
napi takarítás
GE ENERGY, Veresegyháza napi takarítás
GE HUNGARY Törökbálint napi takarítás

LENGYEL NAGYKÖVETSÉG, (Budapest, Stefánia
út) napi takarítás
IRODÁK, (Budapest, Andrássy út 70.) napi
takarítás
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KAPCSOLAT
LAHA Facility Ltd.
Központi cím:
77-81 Seaview Rd Wallasey, Merseyside CH45 4LE, UK
Magyarországi Fióktelep:
3182 Karancslapújtő, Rákóczi út 95
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. I.emelet

Web: www.lahafacility.com
E-mail: info@lahafacility.com
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TÓTH JÓZSEF
Tel.: +36-30/201-5030
E-mail: jozsef.toth@lahafacility.com

KISS CSABA
Tel.: +36-30/544-9760
E-mail: csaba.kiss@ lahafacility.com

KORMOS ISTVÁN
Tel.: +36-30/978-9007
E-mail: istvan.kormos@ lahafacility.com

