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KIM JESTEŚMY?

Oferujemy najwyższej jakości kompleksową obsługę biur,
nieruchomości oraz centrum handlowych i przemysłowych.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo, będąc wiarygodnym i
zaufanym partnerem, wspierającym firmy w podejmowaniu
decyzji biznesowych oraz realizacji zakładanych celów.

MISJA FIRMY
Celem eKana jest wsparcie naszych klientów w realizacji strategii biznesowej
obranej dla danego budynku oraz usprawnienie poszczególnych procesów
związanych z bieżącą eksploatacją obiektu, w tym optymalizacja dostaw. Każdą
nieruchomość traktujemy indywidualnie. Nasz zespół ma bogate doświadczenie
we współpracy przy wielu inwestycjach. Nie jesteśmy tylko dostawcą usług, ale
zaufanym partnerem biznesowym dla naszych klientów.

DLACZEGO
WARTO?

To, co nas wyróżnia, to proaktywne zarządzanie
zleceniami oraz długoterminowe, partnerskie
podejście do współpracy z klientami. Korzystamy z
doświadczeń naszych jak i naszych kontrahentów.
Posiadamy zespół doświadczonych podwykonawców,
w tym specjalistów oraz ekspertów posiadających
wszelkie wymagane uprawnienia

JAK PRACUJEMY Z KLIENTAMI?
1: ZAPYTANIE OFERTOWE

2: PRZYGOTOWANIE OFERTY

Po otrzymaniu zapytania
maksymalnie w ciągu 24h
doprecyzowujemy szczegóły z
klientem.

Na podstawie zebranych danych
przygotowujemy ofertę. W
zależności od rodzaju zapytania
ofertowego trwa to od 1 godziny
do 2 dni.

3: PREZENTACJA OFERTY I
REALIZACJA

Przedstawiamy najkorzystniejszą
ofertę klientowi. Po akceptacji
doprecyzowujemy szczegóły
realizacji i wykonujemy zlecenie.
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DO KOGO
KIERUJEMY
OFERTĘ?
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WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
Szukający nowych rozwiązań i
oszczędności w swoich
nieruchomościach.

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
Z małymi możliwościami
logistycznymi i z małymi
możliwościami zakupowymi

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I
KORPORACJE
Szukające oszczędności i
optymalizacji kosztów w nowych
rozwiązaniach i oferowanych przez
nas usługach outsourcingowych

ZAKRES USŁUG

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA

Dystrybutory filtrujące są rekomendowane dla firm
zatrudniających powyżej 20 pracowników. Sprawdzą
się także w innych miejscach o dużym
zapotrzebowaniu na wodę – w hotelach,
przychodniach, placówkach edukacyjnych, fabrykach,
restauracjach itp. Ich popularność wzrasta wraz z
poprawą stanu wody wodociągowej w Polsce oraz
zwiększaniem się poziomu świadomości ekologicznej
w społeczeństwie.

DYSTRYBUTORY WODY

Format urządzeń skrytkowych działający pod marką
Foodomat służy do automatycznej dystrybucji dań
gotowych ciepłych lub schłodzonych.
Indywidualne, stabilne temperaturowo,
blokowane przedziały - odblokowuje się za
pomocą smartfona
Konstrukcja modułowa
Niestandardowe panele pasujące do każdej
kuchni
W swojej ofercie posiadamy też szeroki zakres maszyn
vendingowych podających przekąski, napoje i wiele
innych.

MASZYNY VENDINGOWE,
FOODOMATY

Nasza oferta obejmuje automatyczne ekspresy do kawy
kilku najpopularniejszych marek. Ze względu na różnice w
funkcjach i parametrach, poradzą sobie one doskonale
zarówno w zaawansowanej gastronomii, jak również w
miejscu pracy, do użytku wewnętrznego. Dzięki temu, że
nie ograniczamy się do dystrybucji i serwisu urządzeń
jednej firmy, możemy zaoferować zarówno ekspres do
baru, jak i ekspres do biura. Automatyczne ekspresy do
kawy z naszej oferty charakteryzują się niezawodnością,
wysoką precyzją wykonania i perfekcyjnym wykończeniem.
Są nie tylko funkcjonalne, ale także eleganckie, utrzymane
w nowoczesnym stylu.

EKSPRESY DO KAWY

OBSŁUGA TECHNICZNA/SERWISY

Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań gwarantujących
bezpieczny i wygodny dostęp do stanowisk pracy na
wysokości. Nasza oferta jest skierowana do osób dla,
których bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości to
priorytet. Jako bliski partner firmy Krause jesteśmy w stanie
zaoferować najlepsze ceny i sztab specjalistów, którzy
przeprowadzą cały proces od pomysłu po realizację i
montaż konstrukcji.

Konstrukcje stalowe, specjalne

OBSŁUGA TECHNICZNA/SERWISY

Funkcjonalna i efektowna odzież robocza jest dziś
wizytówką każdej firmy. Odzież robocza spełni również
Twoje najwyższe wymagania: ci, którzy ją noszą, czują się
swobodnie i komfortowo. Najdrobniejsze detale, wyjątkowy
komfort noszenia i wysokiej jakości tkaniny. Oferujemy
odzież roboczą dla wszystkich branż: dla przemysłu,
rzemiosła i budownictwa, logistyki i transportu, przemysłu
spożywczego, czy farmaceutycznego. Dzięki wygodnej
usłudze wynajmu nie musisz już martwić się o pranie i
jakość odzieży i możesz w pełni skoncentrować się na
codziennej działalności.

WYNAJEM/DZIERŻAWA ODZIEŻY
ROBOCZEJ

Ponad 70% brudu w lokalu jest wnoszone na butach.
Rozwiązaniem tego problemu są wysokiej jakości
wycieraczki. Jednakże, żeby wycieraczka spełniała
swoją funkcję należy ją systematycznie czyścić i prać.
Rozwiązaniem tego problemu jest oferowana przez
nas usługa dzierżawy mat wejściowych. W ramach
usługi odbieramy systematycznie maty i wymieniamy
je na nowe, a Ty nie musisz się o nic martwić.
Uzupełnieniem tej usługi może być dzierżawa
zestawów do sprzątania podłóg wraz z niezbędną
chemią.

WYNAJEM/DZIERŻAWA MAT
WEJŚCIOWYCH, MOPÓW

Oferujemy szeroki zakres usług sprzątających na
terenie całej Polski. Specjalizujemy się w:
kompleksowym sprzątaniu biur
sprzątaniu po remoncie
myciu okien
myciu posadzek
dezynfekcji wszystkich powierzchni
myciu elewacji
ozonowaniu i zamgławianiu
oraz wielu innych.

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

W naszej ofercie znajduje się również szeroki zakres
usług związanych z wszelkimi serwisami. Korzystając z
naszych usług nie musisz tracić czas na szukanie
serwisu. Nasi sprawdzeni technicy naprawią każdy
sprzęt w Twojej firmie od lodówek po wagi, drukarki i
wiele innych.
Współpracując z nami nie musisz również pamiętać o
corocznych przeglądach gaśnic, klimatyzacji itp. w
porozumieniu z klientem możemy ustalić
harmonogram i dokonywać takich przeglądów
cyklicznie.

SERWISY SPRZĘTÓW, LEGALIZACJE,
BADANIA

DROBNE NAPRAWY, USŁUGI
WYKOŃCZENIOWE

W swojej ofercie posiadamy również szeroki zakres
usług remontowych, budowlanych oraz
wykończeniowych. Naszym celem jest realizacja
Inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. W
oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży
jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania spełniające
wymagania naszych klientów na każdym etapie
budowy. Długoletnie doświadczenie oraz znajomość
rynku budowlanego daje nam możliwość oferowania
klientowi wysoką jakość oraz innowacyjne rozwiązania
w bardzo korzystnej cenie.

OBSŁUGA BIUROWA

Nasza oferta obejmuje artykuły biurowe dla firm i
instytucji – materiały i akcesoria odznaczające się
funkcjonalnością, wydajnym użytkowaniem oraz
wyjątkową estetyką. Proponujemy m.in. segregatory,
koperty i długopisy. Dbamy o zaopatrzenie biur w
akcesoria komputerowe oraz urządzenia
elektroniczne takie jak skanery, drukarki, niszczarki
czy bindownice. Dzięki współpracy z wieloma dużymi
kontrahentami wypracowaliśmy sobie rabaty w wielu
hurtowniach materiałów biurowych z których mogą
korzystać nasi klienci.

MATERIAŁY BIUROWE, DO
PAKOWANIA

Z nami branding jest dziecinnie prosty! Jesteśmy w
stanie zrealizować zlecenie na każdy materiał
reklamowy od ulotek, przez okleiny, bannery po
gadżety typu pendrive, a wszystko z Twoim logo.
Dodatkowo nasi graficy pomogą Ci zrealizować swoją
wizję jeśli nie masz jeszcze projektu. Możemy również
zaprojektować Twoje własne logo i przygotować je do
druku na zamawianych przez Ciebie materiałach.

DRUKARNIA I MATERIAŁY REKLAMOWE

OBSŁUGA BRANŻY MEDYCZNEJ I FARMACEUTYCZNEJ
Nowoczesne wyposażenie to podstawa zarówno w
aptekach jak i szpitalach czy przychodniach. Z myślą o
naszych klientach z branży farmaceutycznej i
medycznej przygotowaliśmy szeroką ofertę na:
Sprzęt laboratoryjny, recepturowy i medyczny
Utensylia
Literatura
Chłodziarki i szafy chłodnicze
Monitoring temperatury
Opakowania
Meble i pojemniki na odpady
Dezynfekcja i sterylizacja
oraz wiele innych produktów i usług dostosowanych
do najbardziej wymagających klientów.

WYPOSAŻENIE APTEK, SZPITALI I
PRZYCHODNI

MAIL
ekana@ekana.pl

KONTAKT

STRONA INTERNETOWA
www.ekana.pl

TELEFON
515 212 649
512 464 133

