
VI ER EN AF LANDETS FØRENDE LEVERANDØRER AF EJENDOMSSERVICE

EKSEMPLER PÅ RENGØRINGSOPGAVER …
• MISLIGHOLDT BOLIG / DØDSBO
• BYGGEPLADS / SKURVOGNE / EFTER HÅNDVÆRK
• AFKALKNING / GRUNDRENGØRING I SANITÆRE RUM
• POLERING AF RUSTFRIT STÅL MV. (fx ELEVATOR)
• DYBDESKURING AF MEGET UDSATTE, HÅRDE GULVE (fx BUTIK)
• AL SLAGS OPRYDNING / SORTERING / UDSMIDNING
• AKUT RENGØRING / HOVEDRENGØRING
• RENGØRING I SPECIELLE RUM, FX. SERVERRUM
• OG MEGET MERE …

TASK FORCE RENGØRING

AD HOC OPGAVER
EKSPERTISE I HÅNDTERING AF SPECIALOPGAVER OG   

SÆRLIGT KRÆVENDE RENGØRINGSOPGAVER

Anders Andersens Rengøring A/S er ejet og ledet af Anders Andersen, der startede for sig selv i 1968 som selvstændig 
vinduespudser. I dag er vi med knap 1100 medarbejdere en af Danmarks største rengøringsvirksomheder og samtidig 
førende leverandør af kvalitet inden for ERHVERVSRENGØRING, VINDUESPOLERING og EJENDOMSSERVICE.

Hovedkontor: Rugvænget 40, 2630 Taastrup  
Vejle afdeling: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle  •  Aarhus afdeling: Marøgelhøj 9, 8520 Lystrup 
Tel 43 99 99 99  •  info@aaren.dk  •  www.aaren.dk  •  Skadeservice 24-7-365: 43 99 99 98  ǀ  skade@aaren.dk. 

SUVERÆN TRAPPEVASK MED UNIKT SYSTEM
• Bedre kvalitet – ren moppe/klud til HVER etage (4-6 stk. til 3 etager)
• Bedre ergonomi – ingen opvridninger, ingen tunge løft
• Bedre miljø – 90 % vandbesparelse og ingen snavs i kloaksystem

ANDEN RENGØRING:
• Hovedrengøring af opgange, evt. gulvopskuring (terrazzo, beton mv.).
• Rengøring af boligkontor, vaskeri, beboer- og festlokaler mv. 
• Tømning af affaldsspande i området og bortkørsel af storskrald.

SKADESERVICE DØGNET RUNDT PÅ 43 99 99 98 
AFHJÆLPNING – RENGØRING – DESINFICERING MV.

• Vandskade (opsugning, affugtning, løsørehåndtering mv.)
• Kloak-vandskade (+ desinficering for bakterier)
• Fugtskader (afhjælpning, affugtning mv.)
• Stormskade (afdækning, oprydning, bortkørsel mv.)
• Brand- og sodskade (opsug af slukningsvand, sodafvaskning mv.)
• Særlig skadeservice/rengøring: Dødsbo, rotter mv.

CERTIFICERET HÅNDTERING AF SKIMMELSVAMP 
• Analyse, affugtning, klargøring, afrensning, kvalitetssikring mv. 

GRØN SERVICE OG UDENDØRS VEDLIGEHOLD

• Plæneklip og parkpleje
• Hækklipning og beskæring af buske
• Udplantning og pasningsplaner
• Træfældning og flisning
• Miljørigtig ukrudstbekæmpelse
• Snerydning / saltning
• Forårsrengøring af legepladser,  

også udskiftning af sand.
• Afrensning af grafitti, alger mv. 
• Fejning/gulvvask i p-kælder. 

VICEVÆRTSERVICE 
FAST ELLER 

AFLØSNING VED 
FERIER, FRIDAGE, 

KURSER OG 
SYGDOM 



RENGØRING 
EFTER 

HÅNDVÆRK

Oprydning 
og afsluttende 

rengøring foretaget 
efter håndværks-

arbejde på 
hospitalsgange.

DYBDE-
RENGØRING/ 

OPSKURING AF 
BUTIKSGULV

Butiksgulve, der 
udsættes for stor 
daglig belastning, 

kan kræve periodisk 
dybderengøring.

HOVED-
RENGØRING I 
TOILETRUM

Afkalkning og 
grundrengøring; 

væg/gulv, kumme, 
vask/skab.

HÅNDTERING AF AD HOC OPGAVER
EKSPERTISE I SPECIELLE OPGAVER OG EKSTRA KRÆVENDE RENGØRING. 

• Mere end 20 års erfaring i specialopgaver - kompetente specialteam.

• Fra oprydning og grov rengøring til flot finish – med rette midler og udstyr til opgaven

• Udførelse iht. gældende regler; miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø (personlige værnemidler). 

• Hurtig igangsætning af løsning.

FØR-EFTER billeder kan antyde effekt og resultat 
af den professionelle specialrengøring

FØR EFTER

Rengøring af hvidevarer og inventar mv.

• Ofte er ekstraordinær rengøring af hvidevarer nødvendig, fx
–  Komfur/emhætte.
 – Køleskab/fryser.
– Køkkenskabe.

Afkalkning og grundrengøring af vådrum

• Kalk binder snavs. 
• Gulv og vægge i baderum kræver ofte grundig kalkfjernelse.
• VVS armaturer afkalkes/rengøres/poleres. 
• Porcelæn/glas afkalkes/rengøres/poleres.

Dybderens og rengøring fuger og fliser

• Dybderensning får gulvfliser og fuger til at se næsten nye ud.
• Processen er velegnet til mindre rum, fx toilet, fyrrum mv. 
• Almindelig gulvrengøring efterlader uundgåeligt rester af 

sæbe/snavs.
• Over tid vil flisegulvet se snavset ud, men ”nulstilles” ved 

dybderensning.

Oprydning / udsmidning / hovedrengøring i boliger

• En fraflyttet bolig/lejlighed, eller dødsbo, kan kræve 
ekstraordinær rengøring før genudlejning.

• Oprydning, sortering, udsmidning og hovedrengøring.
• Evt. bortkørsel af rengjorte effekter til opmagasinering.
• Brug af personlige værnemidler tilpasset opgave og risici.

Opskuring af 
gulve/trapper  
(testbilleder)

• Flisegulve.
• Terrazzo, beton mv.
• Metalgulv.

EFFEKTIV OG KOMPETENT OPGAVELØSNING
Før-efter billeder på typiske opgaver.
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