
 

Dussmann Polska działa w branży usług IFM od ponad 25 lat obecnie zatrudniając ponad 2000 
pracowników. Firma świadczy usługi technicznego utrzymania budynków, utrzymania czystości, 
zbiorowego żywienia oraz ochrony osób i mienia, oferując kompleksową obsługę obiektów własnymi 
pracownikami. Od maja 2021 Dussmann Polska jest też właścicielem 100% akcji NET Service. Firma 
specjalizuje się w systemach teletechnicznych - od projektowania, poprzez wykonawstwo, serwis 
instalacji technicznych serwis oraz drzwi automatycznych. Ponadto jako generalny wykonawca realizuje 
szerokie spektrum projektów modernizacyjnych i fit-out. Dodatkowo, pod marką DKA zapewnia 
specjalistyczną obsługę systemów chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Dussmann jest 
pomysłodawcą i od wielu lat ambasadorem programu „Bezpieczny budynek”. Obsługą obejmuje 
obiekty biurowe, zakłady produkcyjne, centra logistyczne, centra i sieci handlowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej, w tym szpitale. 
 
Obsługa techniczna budynków- efektywnie i na czas 
 
Gwarancją Państwa bezpieczeństwa jest właściwa jakość instalacji i systemów budynkowych. 
Ważne jest przestrzeganie nie tylko specyficznych dla danej branży budynkowej wymogów, lecz także 
uwzględnienie szczególnych warunków technicznych urządzeń. „Usługi serwisowe są nieodzownym 
elementem funkcjonowania każdego obiektu. Oprócz przeprowadzania przeglądów budowlanych 
właściciel lub zarządca odpowiada również za bezpieczeństwo na terenie podległego mu obiektu. 
Współcześnie modelowym rozwiązaniem w tym zakresie jest powierzanie czynności serwisowych 
wyspecjalizowanym firmom. Do podstawowego zakresu obsługi technicznej w takim wypadku mogą 
należeć: 
- okresowe przeglądy techniczne instalacji budowlanych, kominiarskich, gazowych, elektrycznych, 
klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych; 
- serwisowanie wszystkich urządzeń, jakie znajdują się na terenie budynku (dokonywane przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia); 
- prowadzenie książki obiektu budowlanego; 
- prowadzenie całodobowego pogotowia technicznego, które będzie w stanie szybko, ale co 
najważniejsze – efektywnie – rozwiązać powstałe usterki; 
- przygotowanie oraz nadzór nad wszelkiego rodzaju pracami remontowo-modernizacyjnymi.” 
Nasi pracownicy posiadają doświadczenie we wszystkich obszarach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami VdMA 24186 części 1 do 7 lub DIN 276. Nasze usługi organizujemy w taki sposób, aby móc 
realizować procesy pracy jak najbardziej efektywnie. Łączymy ze sobą poszczególne obszary związane 
z utrzymaniem technicznym nieruchomości i dzięki tworzonej synergii osiągamy lepsze wyniki 
ekonomiczne. Wysoka jakość naszych usług jest efektem nie tylko nowoczesnych systemów 
komputerowych i stosowania się do obowiązujących regulacji prawnych, lecz także ustawicznego 
kształcenia i szkolenia naszych fachowców w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości. 


