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Eco Clean është një kompani me përvojë dhe investitorë amerikanë 
në Kosovë, e vetmja e këtij lloji në rajon. Eco Clean ofron shërbime 
falas të tekstileve dhe shërbime lavanderi, duke përfshirë: hotele, 
restaurante, spitale dhe industri  tjera në gjithë Kosovën, por edhe në 
rajon. Ekspertiza dhe eksperienca jonë qëndron në të kuptuarit e 
klientëve dhe ofrimin e shërbimeve  të bazuar në cilësi, shpejtësi dhe 
efikasitet. 

Misioni ynë:
Duke e pasur themel të punës sonë përsosmërinë dhe cilësinë,
ne mundësojmë:
Një vend pune të sigurt për të gjithë
Shërbim të shkëlqyeshëm për klientë
Punonjës të motivuar dhe të dedikuar për të ofruar shërbime cilësore



Vlerat tona kryesore:
Të dedikuar në gjithçka që bëjmë
Përgjegjësi maksimale
Ndershmëri dhe integritet
Kujdes për njerëzit tanë, klientët, furnitorët dhe mjedisin
Përsosmëri të vazhdueshme

Vizioni ynë:
Për të qenë ofruesi më i mirë i shërbimeve në sektorin e pastrimit si 
dhe në ofrimin e produkteve të gatshme të tekstilit për biznesin tuaj.
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HOTELET
ECO CLEAN ofron shërbime me cilësi të lartë në sektorin e 
hotelerisë dhe mikpritjes. Ne e kuptojmë se sa e rëndësishme është 
që shërbimet që ne ofrojmë të ndikojnë në përmirsimin e 
përshtypjeve të klientëve tuaj. Ne, po ashtu, plotësojmë nevojat 
tregtare dhe operative të biznesit tuaj.

Përshtypjet e para të klientëve janë ato që krijojnë një marëdhënie të 
qëndrueshme midis klientëve dhe biznesit. Kjo është veçanërisht e 
vërtetë kur mysafirët hyjnë në dhomat e tyre për herë të parë. 
Pastërtia dhe paraqitja e çarçafëve dhe peshqirëve është shumë e 
rëndësishme. Ne, jo vetëm që mbledhim çarçafët dhe peshqirët e  
ndotur dhe i kthejmë të pastër,  por jemi të impenjuar që për klientët 
tanë të ofrojmë një shërbim të qëndrueshëm të klasit të parë.
Çarçafët dhe peshqirët janë projektuar dhe prodhuar me specifikat 
më të larta. Ne i ruajmë këto standarde duke investuar vazhdimisht në 
modele të reja. Ekuilibri i përsosur midis luksit dhe përballueshmërisë 
është i mundur përmes  gamës së produktve që ECO CLEAN ofron 
me një kosto efektive, pa e kompromentuar cilësinë.
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RESTAURANTET 
ECO CLEAN ju ofron të gjitha shërbimet e pastrimit, të cilësisë më të 
lartë,  të mbulesave, peshqirëve dhe të të gjitha llojeve të pecetave, 
që ju i posedoni në restaurantin tuaj.
ECO CLEAN ju siguron gjithçka që ju nevojitet, përfshirë edhe 
marrjen falas të mbulesave të tavolinave, pecetave me ngjyra dhe 
dizajne të ndryshme si dhe lloje të ndryshme të peshqirëve microfiber 
që mund të përdoren nga restaurantet. Të gjitha produktet që ne i 
ofrojm janë zgjedhur me kujdes, duke siguruar cilësinë e garantuar të 
çdo porosie. 
Poashtu ECO CLEAN ofron paisjen falas me uniforma të punës për 
punonjësit e biznesit tuaj. Ne punojmë me një gamë të gjerë bizne-
sesh, si hotelieri, spitale, dhe restorante. Çdo unifromë është e barko-
duar individualisht, e cila mundëson kontrollin e plotë të cilesisë. Ne 
kontrollojmë me kujdes për çdo veshje dhe bëjmë çdo riparim të 
nevojshëm para se të pastrohet dhe sigurojmë që çdo uniformë kalon 
në procesin e dezinfektimit  të plotë termik, duke iu përmbajtur ISO 
standardeve.  
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SPITALET 

ECO CLEAN ofron shërbime cilësore për kujdesin shëndetësor në 
mënyrë që të përmirësohet imazhi i gjithë sistemit shëndetësor. Kur 
përdorni çarçafë dhe uniforma me cilësi të lartë nga ECO CLEAN,  ju 
do të merrni linjën e produkteve të pastërta nga ana higjeno-cilësore, 
duke kursyer paratë në planin afatgjatë dhe duke e përmirësuar 
ndjeshëm reputacionin profesional të spitalit tuaj.

Në ECO CLEAN  jemi të përkushtuar të ofrojmë produkte të 
qëndrueshme, higjenikisht të testuara dhe me cilësi të lartë. Për të 
ndihmuar në mbrojtjen e pacientëve, stafit dhe vizitorëve ne  
përdorim  një sistem special të pastrimit me 6 përbërje kimike 
(shampo) të ndryshëm dhe në temperaturat e duhura që eleminojnë 
bakteriet dhe njollat, në përputhje me standardet dhe udhëzimet e 
sigurisë të krijuara nga Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve si dhe 
Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. 
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STREAMLINE SYSTEM
ECO CLEAN përdor sistemin Streamline përmes të cilit monitoron 
dhe administron nivelet e furnizimit, në mënyrë që klientët tanë të 
kenë gjithmonë sasinë e duhur në raftet e tyre. Përmes këtij sistemi 
ne ofrojmë produkte të përshtatshme për çdo klient, me sasi të 
mjaftueshme në dispozicion dhe kosto të ulët.
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NUMËRIMI
Ju duhet të numëroni stokun e pastër në
raftet tuaja dhe dërgoni shifrat
një herë në javë.

 LLOGARITJET 
ECO CLEAN bënë llogaritjen e stokut të

dorëzimit së javës së kaluar, duke u siguruar
që është në përputhje me përdorimin e

fundit dhe parashikimin e stokut
aktual që ju posedoni 

RISHIKIMI 
ECO CLEAN bën rishikimin e stokut

në qdo kohë në mënyrë që çdo herë sasia e
dërguar të jetë në përputhje me kërkesat e biznesit. 

TRANSPORTI
ECO CLEAN bën transportonin e stokut te
mjaftueshëm një herë në javë.
Në raste emergjenete ne ofrojm poshtu shërbime express. 
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