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FRA ENKELTE OPGAVER TIL 
TOTALE SERVICELØSNINGER 

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.  

Den almindelige daglige rengøring er det vi altid har 

leveret og er kernekompetencen i vores 

virksomhed. Vi er ikke i tvivl, når vi siger, at vores 

navn signalerer vores kvalitetsniveau. Vi fejer ikke 

noget ind under gulvtæppet - vi fejer det op! 

 

Kvalitetssikring 

 Med vores over 10 år i branchen giver det en 

uvurderlig erfaring og danner et solidt fagligt 

grundlag. Det gør os i stand til at sammensætte den 

optimale løsning for netop din virksomhed, og at vi  

 

 

 

 

 

 

arbejder langsigtet mod de mål, vi sætter sammen 

med vores kunder. 

 

Fleksibelt koncept 

Hos Optimal-Rengøring har du, i det omfang du 

ønsker det, indflydelse på planlægningen af din 

rengøring. Det betyder, at du selv kan vælge 

hvornår den skal udføres, med hvilket interval og 

med hvilken grundighed. Vi sælger ikke 

standardløsninger, for du er ikke en standardkunde. 

 

Vi arbejder primært indenfor Disse 

serviceområder: 
 

Erhvervsrengøring 

Produktion og lager 

Institutionsrengøring 

Hovedrengøring 

Trappevask 

Vinduespolering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



        

 
       

 

 

Kontorrengøring 

Vi sørger for støvsugning, gulvvask, 

aftørring, tømning af papirkurve, rengøring 

af toiletterne, køkken, kantine, frokoststue 

og hvad der ellers måtte være behov for i 

netop jeres virksomhed. 

Og selvom jeres aftale lyder på aftørring af 

bordene én gang ugentligt, lader vi altså 

ikke en kaffering blive siddende på dit 

skrivebord til ugen efter, selvom vi tørrede 

borde af dagen før. 

 

Institutionsrengøring 

Institutioner og skoler har ofte specielle 

ønsker til rengøringen, som vi naturligvis 

imødekommer. Vi sørger for en ren 

hverdag – for alle parter. Vi springer ikke 

rengøringen over, fordi en enkelt stol ikke 

er sat op, men sørger for, at den bliver det. 

 

Vinduespolering 

Regelmæssig vinduespolering medvirker til, 

at virksomheden fremstår pæn for 

omverdenen. Vi polerervinduerne efter 

behov eller ude fra en aftalt 

 

Hovedrengøring 

Vi udfører grundige hovedrengøringer, som 

vi nøje planlægger i samarbejde med 

kunden. I fællesskab med kunden 

gennemgår vi behov og ønsker til 

hovedrengøringen, og vi leverer et resultat 

der til fulde modsvarer forventningerne. 

Trappe vask 

Trapper og opgange benyttes oftest meget, 

og bliver udsat for alle former for snavs fra 

gaden. Vi sørger for, at trapperne bliver 

rene – og er tørre, når vi går derfra. Måske 

er der brug for hyppigere frekvens i 

vinterhalvåret end i sommerhalvåret, 

hvilket kan aftales individuelt. 

 

Produktion og lager 

Vi har personale og udstyr til at rengøre 

såvel små som store arealer. Rengøring af 

produktionsarealer kan have skærpede 

krav i forhold til almindelig 

kontorrengøring - krav som vi altid 

overholder



         
      

 
 

 

 

 

Vi har mere end 10 års Erfaring inden for service 

branchen  

 

Vi støder på en masse udfordringer men med 

vores kvalificerede medarbejder og vores mange 

års erfaring gøre vi nemt løser dem 

 

Vi har en lang række forskellige opgaver som vi hver 

især tager hensyn til 

 

 

 

 

 

 

Vi sørger for oplæring og uddannelse, der giver 

medarbejderne viden, tryghed og ansvar 

omkring arbejdsopgaverne. Alle vores 

medarbejdere skal aflevere en ren straffeattest 

samt underskrive en tavshedserklæring, der 

indebærer, at ethvert forhold man måtte blive 

bekendt med hos vores kunder, ikke må 

videregives. Rengøringspersonalet skal 

respektere de sikkerheds- og sundhedsmæssige 

regler, der gælder på den virksomhed, hvor de 

gør rent. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Vores daglige arbejde er primært baseret på  

 

 

 

Vi skaber værdi i hverdagen 

 

  

 

 

 


