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RENGØRINGSKONCEPT

Der er mange fordele ved et sundt og rent 
arbejdsmiljø. Glade medarbejdere, høj hygiejne, 
et pænt interiør og gode indtryk over for kunder
og samarbejdspartnere. På den lange bane kan 
det ses på bundlinjen.

Kvalitet kommer ikke af sig selv. Derfor sætter vi 
alle rengøringsopgaver i system, så vi kan sikre 
højeste kvalitet. Vi udarbejder detaljerede skemaer 
og instruerer vores medarbejdere grundigt og følger 
op løbende. Til sidst udarbejder vi kvalitetsrapporter, 
så vi kan evaluere, optimere og forbedre.

Dokumenteret kvalitetssikring
All Remove bruger et GPS-baseret it-system 
til at sikre kvaliteten. Systemet, der hedder 
CleanManager, giver os selv og vores kunder et 
fuldstændigt overblik over forbrugt arbejdstid 

samtidig med, at det sikrer, at alle dele af opgaven 
bliver gennemført. Dokumentation kan til enhver 
tid fremvises, og vores inspektører kan bruge 
systemet til styring, kontrol, optimering og 
resultatfastholdelse.

Fleksibelt koncept
Vi anbefaler altid en samlet løsning – så er der ingen 
tvivl om, hvem der gør hvad, og hvor ansvaret ligger. 
Det er fordelagtigt – både praktisk og økonomisk.

Omvendt løser vi også mange ad hoc og special-
opgaver, som for eksempel hovedrengøringer og 
rengøring efter håndværkere.

Vores serviceløsninger henvender sig til 
både offentlige og private virksomheder 
og boligforeninger.

FRA ENKELTE OPGAVER TIL 
TOTALE SERVICELØSNINGER

RENGØRINGSLØSNINGER TIL
VIRKSOMHEDER, INSTITUTIONER OG FORENINGER

REFERENCER

• Deas Ejendomme

• Grenkeleasing

• Datea A/S

• Nestlé

• Sydbank Fyn

• Viasat

• Q8

• Global Connect

• Gunnebo

• Danmarks Lærerforening

• Skovshoved idrætsforening

• VWR

• Dovitech A/S

• Colas
Rengøring og ejendomsservice hos
Nordea Fonden på Christianshavn

VI BRUGER EGNE MEDARBEJDERE 
FREMFOR UNDERLEVERANDØRER



RENGØRINGSKONCEPT

VI KAN MERE,
END DU TROR

VI BESKÆFTIGER MERE END 200 VELUDDANNEDE MEDARBEJDERE

Daglig rengøring

• Ensartet kvalitetsrengøring af inventar, 
   bygningsdele og gulve
• Hygiejnisk rengøring af sanitære installationer, 
   toiletter, baderum m.m.
• Sikker og miljøvenlig affaldshåndtering
• Periodisk rengøring af højtsiddende overflader, 
   møbler m.m.
• Trapperengøring

Supplerende services

• Kantineservice, herunder anretning og afrydning af 
   morgenmad, frokost, mødeanretninger m.m.
• Servicering af kaffeautomater
• Pasning og pleje af planter
• Papiraffald til sikkerhedsmakulering
• Udskiftning af pærer og lysstofrør til LED og andre 
   energibesparende lyskilder

Facadeservices

• Vinduespolering i abonnement med faste 
   frekvenser for facadevinduer, internt glas m.m
• Daglig rengøring af hæveautomater
• Fjernelse og effektiv forebyggelse af 
   graffitihærværk, tags m.m.
• Afrensning, imprægnering og maling af facader
• Vask og imprægnering af facadeskilte

Ejendomsservice

• Fejning og renholdning af fortove, 
   parkeringsarealer, snerydning m.m.
• Revneforsegling af asfaltbelægninger
• Beskæring og pasning af buske, hække og øvrig 
  beplantning
• Græsslåning
• Vask af reklameflag
• Containerrens

Washroom services

• Levering og supplering af hygiejneartikler til 
   toiletter, baderum, køkkener m.m. inklusive 
   papirvarer, håndsæbe, desinfektionsmidler, 
   håndcremer, opvaskemidler m.m.
• Vask og leje af håndklæder
• Ensartet, periodisk måtteservice (inkl. logomåtter)

Overfladeservices

• Rensning og imprægnering
   (antismudsbehandling) af tæpper, møbler m.m.
• Løbende pletfjernelse fra tekstile overflader
• Slibning, oliering og løbende pleje og vedlige- 
   holdelse af alle typer trægulve
• Polishbehandling af hårde gulve



Baggrunden
I mere end 10 år har Nestlé brugt All Remove 
til alt fra daglig rengøring og tæpperens til 
vinduespolering og levering af toiletfaciliteter. 

Udfordringen
I 2012 skulle Nestlé flytte fra deres domicil på 
Dampfærgevej til nye lokaler i Ørestaden. Flytningen 
betød, at opgaven med kontorrengøring blev sat i 
udbud. 

Opgaven
Nestlés nye lokaler skulle gøres rene efter 
håndværkere. Samtidig skulle der udarbejdes en ny 
detaljeret rengøringsplan for deres nye domicil.

Løsningen
All Remove vandt udbuddet både fordi 
rengøringsløsningen levede op til deres nye behov 
omkring daglig rengøring, og fordi tilbuddet var 
konkurrencedygtigt. 

Vi lægger stor vægt på at bruge vores egne 
medarbejdere i stedet for underleverandører. 
Det sikrer, at vi altid har et kvalificeret og 
ansvarligt personal.

Med mere end 200 medarbejdere har vi et stort 
ansvar for at opretholde en entydig og fornuftig 
personalepolitik.

Alle medarbejdere gennemgår en grunduddannelse i 
erhvervsrengøring. Derudover er der mulighed for at 
få supplerende uddannelser indenfor arbejdsmiljø, 
sikkerhed, specialrengøring, kvalitetsstyring m.m.

Vores arbejde udføres altid på en miljømæssig 
forsvalig måde og altid i nøje overensstemmelse 
med vores miljøpolitik. Det indebærer at:

• Alle materialer, maskiner og kemi er udvalgt efter 
   den mindst mulige miljøbelastning

• Al kemi til daglig rengøring er miljøcertificeret og    
   udstyret med den nordiske miljømærkning, 
   Svanemærket

• Vores daglige arbejde er primært baseret på 
   anvendelsen af mikrofiber-teknologi, som er en 
   kemi- og vandbesparende rengøringsmetode

SJÆLLAND
Fabriksparken 23
2600 Glostrup
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CASE: RENGØRING HOS NESTLÉ

ALL REMOVE FLYTTEDE MED

VI BRUGER VORES EGNE

MEDARBEJDERE
ALL REMOVES

MILJØPOLITIK

Få et uforpligtende tilbud på 
tilbud@allremove.dk eller 70 10 07 07


