
KVALITET FRA FØRSTE DAG

Daglig rengøring Vinduespolering Ejendomsservice

VI GARANTERER DIG 
DANMARKS BEDSTE 

RENGØRING OG SERVICE



Vores kunder er 
virksomheder, der

prioriterer at få kvalitet i 
rengøringen. Det er derfor 

de holder fast i os som 
deres leverandør.

VI HOLDER FAST I DEN GODE KVALITET

Vores inspektører 
foretager konstant 

kvalitetsvurderinger af 
den udførte rengøring.

Du kan ofte møde vores 
hvide biler på vejene, 

da vi hver dag servicerer 
mere end tusinde 

adresser.

Gode arbejdsforhold, 
herunder uddannelse, support 
og ordentlige lønvilkår, gør os 
til en arbejdsgiver, som med-
arbejderne foretrækker at blive 
hos i mange år.

– OG DET GØR VORES KUNDER OGSÅ! 

VI GLÆDER OS OVER EN ENESTÅENDE HØJ KUNDEANCIENNITET – OG EN LIGE SÅ 
ENESTÅENDE HØJ ANCIENNITET BLANDT VORES DYGTIGE SERVICEMEDARBEJDERE.



DAGLIG RENGØRING

DU FÅR HØJ KVALITET
HVER DAG I ÅREVIS

Vi er kendt som rengøringsselskabet, 
der kan levere høj kvalitet i rengøring- 
en hver eneste dag. Ikke blot i 3 eller 6 
måneder, men i årevis. Det er derfor, 
at virksomheder med fokus på kvalitet 
holder fast i os som deres rengørings-
leverandør. 

Vores rengøringsmedarbejdere er fag-
ligt dygtige og stolte over at udføre 
kvalitetsarbejde, der gør kunderne til-
fredse.

Dertil kommer, at vores erfarne inspek-
tører dedikerer mere ledelsestid til kun-
deservice, medarbejdersupport og kva-
litetsstyring end det ses andre steder i 
branchen. Det sikrer kvalitet!

VORES KUNDER ER ...

Virksomheder med domiciler samt mel-
lemstore og store kontorhuse.

Samtidig er vi specialister i rengøring i 
medicinal, fødevare- og elektronikvirk-
somheder – den mest krævende form 
for rengøring.

DIN GARANTI FOR KVALITET

• Opstart med dobbelt bemanding 
• Tæt dialog med fast inspektør
• Mere support og mere ledelse
• Mange kvalitetsvurderinger
• Udførlig kvalitetsdokumentation 
• Svanemærket rengøring 
• De bedste medarbejderforhold 
• Dygtige og stabile medarbejdere,
  uddannet i kvalitetsservice 

SVANEMÆRKET RENGØRING
I HELE LANDET

Vi er Danmarks eneste landsdæk- 
kende rengøringsselskab, der er Sva-
nemærket. 

EKSEMPLER PÅ KUNDER

• Novozymes
• DuPont Danisco
• COWI
• Radiometer
• Lantmännen Mills
• Plesner Advokater
• Teknologisk Institut
• AP Pension
• NRGi
• Aller Media

RENGØRING 
I BEDSTE KVALITET 

FOR DIN OG 
MILJØETS SKYLD
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DIN GARANTI FOR KVALITET

• Førende kvalitetsleverandør 
• Største liftprogram (op til 53 m)
• Know-how og sikkerhed
• Fast tilknytning af et super team
• Inspektørtjek af kvalitet og finish
• GPS- og kvalitetsdokumentation
• Enestående høj kunde- og 
 medarbejderanciennitet
• Først afregning ved jobafslutning

STØRSTE LIFTPROGRAM
I DANMARK

Vi har Danmarks største liftprogram 
inden for vinduespolering – fra 0 til 53 
meter.

EKSEMPLER PÅ KUNDER

• DONG (landsdækkende)
• Nykredit (landsdækkende)
• Københavns Universitet
• Det Kgl. Bibliotek (”Diamanten”)
• Aalborg Lufthavn
• Aarhus Kommune
• Field’s (storcenter)
• Parken (nationalstadion)
• Crowne Plaza (hotel)

FÅ GENNEMTÆNKT 
OG PROFESSIONEL 
VINDUESPOLERING 

I ALLE HØJDER

DU FÅR KVALITETSLØSNINGER 
FRA DANMARKS FØRENDE 
LEVERANDØR 

Som landets største leverandør af vin-
duespolering har vi teknologi, know-
how og kapacitet til at løse enhver po-
leringsopgave – uanset omfang, højde 
og praktiske udfordringer.

Vi udarbejder kvalitetsløsninger, der 
sikrer hver kunde størst mulig værdi og 
tilfredshed for pengene.

Med branchens største liftprogram kan 
vi samtidig håndtere alle vigtige ekstra-
opgaver, fx rense tagrender og fjerne 
farlige istapper, insekter, løsdele mv.

Vores poleringskunder bliver hos os i 
mange år. I 2009 fejrede vi det første 
40 års samarbejdsjubilæum.

VORES KUNDER ER ...

Kundeporteføljen er meget bred, da 
vores kunder spænder fra de største 
sygehuse og de flotteste glasdomiciler 
til små og store kontor- og produktions- 
bygninger i hele landet. 

VINDUESPOLERING



DIN GARANTI FOR KVALITET

• Landets mest erfarne inspektører 
• Skræddersyede arbejdsplaner
• Veluddannede servicefolk 
• Kvalitetskontrol og dokumentation
• Faste, genkendelige serviceteams 
• Mange specialkompetencer
• Specialist i fugt og skimmelsvamp
• Akut skadeservice døgnet rundt
• Høj kunde- og 
 medarbejderanciennitet

AKUT SKADESERVICE 24 TIMER
I DØGNET 

Vi tilbyder skadeservice døgnet rundt
fra Taastrup driftscenter (fx ved vand-, 
brand- og røgskade). Tlf. 43 99 99 98. 

EKSEMPLER PÅ KUNDER

• Glostrup Boligselskab
• DAB - Bredalsparken, Hvidovre
• Karlemoseparken, Køge
• Høstrup Bolig, Fyn
• Sct. Jørgens Park, Næstved
• Randers Bolig
• DEAS, Storkøbenhavn 
• Datea, Storkøbenhavn
• Andelsboligforeningen 
 Odinsgaard, Horsens

LANDETS MEST
STABILE TRAPPEVASK 

OG DRIFTSSIKRE 
SERVICE

ERFARNE INSPEKTØRER
SIKRER DIG STABIL SERVICE 
BÅDE INDE OG UDE

Vi leverer den mest stabile trappevask 
og service på ejendomme i Danmark, 
fordi vores dygtige inspektører er me-
get erfarne og stabile. Serviceinspek-
tøren er nøgleperson i rengørings- og 
serviceydelser, og en stabil inspektør 
er den bedste garanti for stabil service.

Vores mange serviceinspektører har i 
gennemsnit cirka 12 års anciennitet 
i deres job. Det er unikt i en branche 
præget af hyppige udskiftninger.

Serviceinspektørerne har fingeren på 
pulsen og styr på opgaverne ude hos 
deres kunder, der derfor oplever at få 
en meget velfungerende service.

VORES KUNDER ER ...

Ejendomskunderne omfatter både min-
dre, store og meget store ejendoms-
selskaber, samt ejerforeninger, andels- 
foreninger og advokatfirmaer med ejen-
domsadministration.

EJENDOMSSERVICE



Vi holder både Danmark og miljøet rent 
fra vores to store driftscentre.

DRIFTCENTER TAASTRUP
Rugvænget 40
2630 Taastrup

DRIFTCENTER VEJLE
Ladegårdsvej 18
7100 Vejle

Tlf. 43 99 99 99  |  info@aaren.dk  |  www.aaren.dk

SVANEMÆRKET RENGØRING TAGER HENSYN 
TIL BÅDE MILJØ OG MEDARBEJDERE 

Vidste du, at anvendelse af Svanemærkede 
rengøringsmidler kun udgør en brøkdel af de krav, 
der skal opfyldes i Svanemærket rengøring?

Kunderne får med Svanemærket rengøring både rene 
lokaler, rent miljø og ren samvittighed. Svanemærket
stiller strenge krav om ordentlige arbejdsforhold og 
uddannelse af medarbejderne, samt dokumentation 
for orden i lønforhold, regnskaber, moms og skat mv.

DANMARKS STABILE LEVERANDØR AF 
KVALITET INDEN FOR DAGLIG RENGØRING, 
VINDUESPOLERING OG EJENDOMSSERVICE

Anders Andersens Rengøring er en af Danmarks 
førende rengøringsvirksomheder. 

Vi har eksisteret siden 1968, og har i dag mere end 800 
dygtige medarbejdere og en attraktiv kundeliste med 
mange højt profilerede erhvervsvirksomheder og insti-
tutioner. Alle vores kunder har det til fælles, at de ønsker 
rengøring og serviceydelser af høj, stabil kvalitet.

Svanemærket tryksag


