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Et byggeri er et stort puslespil at få til at gå op.

Arkitektens oprindelige idé skal afspejles i 
det færdige resultat. De mange uforudsete 
udfordringer skal løses undervejs, og tids-
planen skal overholdes.

Det er ikke underligt, at mange byggerier 
forsinkes eller at budgetter overskrides.

All Remove er ikke et entreprenørfirma, 
alligevel har vi været med til at klargøre 
utallige byggerier igennem årene. 

Vi er vant til at begå os på en byggeplads og kan 
hjælpe med alle de småting, der sætter prikken 
over i’et på et byggeri. 

På de følgende sider finder du en oversigt over 
vores forskellige services. 

Har du en opgave, der ikke er nævnt her, er du 
velkommen til at kontakte os på 70 10 07 07.

VI HJÆLPER MED 
DE SIDSTE DETALJER



KLARGØRING AF BYGGERIER

Overfladebeskyttelse af følgende typer:

• Beton  • Natursten • Trapper
• Facader  • Søjler  • Andet 
 
Vores produkter beskytter mod fugt og oliebaserede væsker. 

STØVBINDING & IMPRÆGNERING

Afrensning af malede markeringer på:

• Fliser   • Søjler   • Beton
• Gulve  • Trapper  • Døre 

FJERNELSE AF MARKERINGER

Afrensning af graffiti og fremtidig beskyttelse.

Vi beskytter også i selve byggeperioden.

ANTI-GRAFFITI

Fjernelse af oliespild på fliser samt stænk og sprøjt fra 
hydraulik.

OLIESPILD



KLARGØRING AF BYGGERIER

Afrensning af beton-kalkslør:

• Facader • Teglsten  • Vinduer
• Andet

KALKSLØR

Fjernelse af voks på forskellige typer overflader:

• Facader • Teglsten • Mursten  
• Andet

AFRENSNING AF VOKS

Kemisk facaderens med koldt og varmt vand.

FACADERENS

Glaspolering for kalk-løbere og mindre striber,
som slibes og poleres væk.

GLASPOLERING



KLARGØRING AF BYGGERIER

Bitumen eller asfalt afrensning:

• Veje  • Kantsten  • Sokler
• Andet

ASFALT AFRENSNING

Renvands nedvaskning: 

• Facader • Stålplader  • Fliser
• Glas  • Andet

Udføres med koldt og varmt vand.  

NEDVASKNING

Overfladerust fra køreplader mv. kan fjernes.

Rust kan også fjernes fra beton. Dog skal man være 
opmærksom på, at rust fra jern inde i beton vil komme 
frem igen.

FJERNELSE AF OVERFLADERUST

Alle hårde overflader kan beskyttes: 

• Gelændre • Stålplader • Plexiglas
• Glas  • Elevatorer • Trapper

Fungerer mod fugt, graffiti og snavs.

IMPRÆGNERING AF STÅL



KLARGØRING AF BYGGERIER

Rengøring og opfyldning af forbrugsvarer.

RENGØRING AF SKURVOGNE

Håndværkerrengøring løbende i byggeperioden 
og slutrengøring.

HÅNDVÆRKERRENGØRING

Ejendomsservice, fejning, trappevask, grønt arbejde, 
vinduespudsning, vinterservice, skadeservice m.m.

EJENDOMSSERVICE

Afrensning for beton, graffiti, olie, snavs mv.

AFRENSNING AF LIFTE



KLARGØRING AF BYGGERIER

Afsyring af løbere fra søjler og beton.

AFSYRING

Skridsikring af træbelægninger, for eksempel på broer, 
trapper og  reposer.

Indfarvning af beton med lasur-imprægnering.
Fås i mere end 100 farver med toning 10-100%.
Indfarvning og imprægnering i samme proces. 

SKRIDSIKRING

INDFARVNING

Betonimprægnering i fire glansnuancer:

• Ultra mat • Mat   • Blank
• Meget blank 

Diffusionsåben og meget slidstærk.

GULVIMPRÆGNERING



SJÆLLAND
Fabriksparken 23
2600 Glostrup

FYN
Buchwaldsgade 50
5000 Odense C

JYLLAND
Sindalsvej 48
8240 Risskov

Pålidelighed
I mere end 30 år har vi regelmæssigt serviceret et 
stadigt stigende antal kunder. I dag er vi mere end 
150 egne medarbejdere.

Kvalitet
Vores høje kvalitet sikrer vi igennem 
specialudviklede kvalitetsstyringssystemer. 

Viden og erfaring
Vi har årelang erfaring, der har givet os stor indsigt 
og viden. Vi samarbejder med nogle af de bedste 
indenfor deres felt.

Fornyelse
Vi udvikler nye produkter og finder nye veje i tæt 
samarbejde med vores leverandører. 

Kundeservice
Vi arbejder utrætteligt på at give vores kunder gode 
og positive oplevelser.

Miljøvenlige produkter
Vi bruger skånsomme og miljøvenlige produkter. I 
helt specielle tilfælde benyttes kemikalier, som er 
biologisk nedbrydelige indenfor 24 timer.

DET STÅR VI FOR

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

Med mere end 150 medarbejdere har vi et stort 
ansvar for at opretholde en entydig og fornuftig 
personalepolitik.

Alle rengøringsmedarbejdere 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 
forsvarlig måde og altid i nøje overensstemmelse 
med vores miljøpolitik. 

MEDARBEJDERE & MILJØ

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


