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VI SIKRER
KVALITET IGENNEM PLANLAGTE
RENGØRINGSLØSNINGER
TIL
EVALUERINGER, HVOR
ALT ARBEJDE
VIRKSOMHEDER,
INSTITUTIONER
OG GENNEMGÅS.
FORENINGER

VI STRÆBER ALTID EFTER
AT LEVERE DEN HØJESTE KVALITET
Når noget er af høj kvalitet, kan det både ses og
mærkes. Det gælder især inden for rengøring.
Kvaliteten, eller manglen på samme, skinner
igennem overalt – på gulve, borde og vinduer, ja,
endda helt ud i krogene.
Hos All Remove stræber vi altid efter at levere den
højeste kvalitet. Det gælder uanset om opgaven er
lille eller stor. Men vi ved også, at det er nemmere
sagt end gjort. Kvalitet kommer ikke bare af sig selv.
Kvalitet kræver viden
For at kunne levere høj kvalitet skal man være klar
over, hvad man laver. Man skal også være klar over,
hvad man arbejder med. Derfor lægger vi meget
vægt på at tilegne os ny viden, lytte og forstå vores
kunders behov og udfordringer. På den måde kan
vi give den bedste rådgivning og sikre, at vores

rengøringsløsninger leverer den højeste kvalitet.
Kvalitet kræver planlægning
Kvalitet hænger også sammen med systematik og
planlægning. Derfor gennemtænker vi opgaverne
grundigt og laver rengøringsplaner igennem vores
IT-systemer, før vi sætter vores medarbejdere på
sagerne og begynder at udføre arbejdet.
Kvalitet kræver eftersyn
Evaluering af kvaliteten er ikke noget, der sker en
enkelt gang hos All Remove. Det sker året rundt og
inden for faste intervaller – både på faste opgaver
og ad hoc-opgaver.
Vores kunder modtager også løbende
rengøringsrapporter, så de kan følge opgaverne og
kvalitetsniveauet.

HER LEVERER VI RENGØRING AF HØJ KVALITET
• Deas Ejendomme
• Grenkeleasing
• Domea
• Nestlé
• Nordic
• Q8
• Newsec
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• Global Connect
• Gunnebo
• Danmarks Lærerforening
• Skovshoved idrætsforening
• VWR
• Dovitech A/S
• Colas

Rengøring hos Nordea Fonden
på Christianshavn

VI OS OPDATERET OG SÆTTER TID AF TIL VIDEREUDDANNELSE,
RESEARCH OG OPSAMLING AF NY VIDEN.

KVALITET PÅ ALLE OMRÅDER
Daglig rengøring

Washroom services

• 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

• 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)

Supplerende services
• Kantineservice, herunder anretning og afrydning af
morgenmad, frokost, mødeanretninger m.m.
• Servicering af kaffeautomater
• Pasning og pleje af planter
• 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

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

ORDENTLIG HELE VEJEN RUNDT
All Remove er medlem af Servicebranchens
Arbejdsgiverforening (SBA) og lever dermed
op til Servicenormen – en garantimærkning,
der sikrer både kunder og medarbejdere
ordnede forhold på alle områder.

Ejendomsservice
• Fejning og renholdning af fortove,
parkeringsarealer, snerydning m.m.
• Beskæring og pasning af buske, hække og øvrig
beplantning
• Græsslåning

RENGØRING

CASE: RENGØRING HOS SOURCE TECHNOLOGY

RENT RUNDT I MASKINERNE
Baggrunden
Hos Source Technology i Kolding gør All Remove
gør rent på kontoret og i deres testcenter. Særligt
produktionsudstyr kræver dog noget mere.
Udfordringen
Virksomhedens mange maskiner skal rengøres som
i fødevareindustrien. Det betyder, at udstyret skal
skilles fuldstændigt fra hinanden, rengøres grundigt
og derefter desinfeceres.

Vægge, gulve og vaske skal også gøres grundigt
rent, som hvis det var på et slagteri eller i industrien.
Løsningen
All Remove og Source Technology har udviddet
samarbejdet. Nu sørges der for, at alle maskiner
bliver yderst grundigt rengjort og desinficeret.
”All Remove er gode til at løse de opgaver som
kommer ekstra. Vi er godt tilfredse med deres
arbejde.”

SÅDAN SIKRER VI DYGTIGE

ET UDPLUK AF ALL REMOVES

MEDARBEJDERE

MILJØPOLITIK

For at vi fortsat kan leve op til vores løfter om høj
kvalitet bliver vi nødt til at dygtiggøre os.

• Vi stræber efter, at alle vores aktiviteter udgør
mindst mulig belastning for miljøet.

Derfor holder vi os opdateret og sætter tid af til
uddannelse, research og opsamling af ny viden.

• Vi anvender altid det mildeste middel til opgaven.

Rengøringslederne er i dialog med assistenterne, så
deres viden er opdateret og de er fuldt ud klædt på
til opgaverne.
Vi ønsker også at udfordre os selv og er ikke bange
for at lære nye rengøringsmetoder eller andre
teknikker, der kan resulterer i en endnu højere
kvalitet.

• Vi instruerer vores medarbejdere i miljømæssigt
korrekte metoder og produkter.
• Vi foretrækker leverandører, der er certificerede i
forhold til ISO 9001, ISO 14.001 eller EMAS.
• Vi anvender som udgangspunkt Svanemærkede
produkter til daglig rengøring.
• Vi gør alt for at undgå overdosering af materialer
ved hjælp af grundig instruktion og efterkontrol.

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