
Industriservice i særklasse
Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.



KVALITET, KOMPETENCER
OG KUNDEN I CENTRUM.

Forebyggelse giver merværdi
Erfaringer viser, at manglende vedligeholdelse ofte 

koster dyrt. Dette kan medføre alvorlige skader på vi-

tale maskin- og bygningsdele og medfører ofte risiko 

for kostbare driftsstop.

Effektiv vedligeholdelse giver mening og bedre øko-

nomi, ligesom det er billigere at forebygge frem for 

at reparere. Vedvarende vedligeholdelse af bygning-

er og produktionsmiljøer giver markante fordele, og 

vil ofte give en væsentlig bedre økonomi.

Den samlede levetid for bygninger, maskiner og ud-

styr forlænges ved systematisk vedligeholdelse. Ved-

ligeholdte maskiner der ser pæne ud, øger engage-

mentet og motivationen hos medarbejderne, hvilket 

øger effektiviteten og reducerer sygefraværdet.

En strategi som omfatter effektiv vedligeholdelse, vil 

optimere jeres samlede investering – med garanti!

Det svære valg
Som ansvarlig for bygninger og driftsmateriel er der 

mange udfordringer i hverdagen.

●  Det er vigtigt at udarbejde en plan for rengøring 

af drifts- og produktionsanlæg, således at driften 

forstyrres mindst muligt og yder optimalt.

●  Undersøge om de nødvendige ressourcer er til rå-

dighed for at optimere arbejdsforholdende for de 

ansatte og dermed bevare effektiviteten.

●  Prioritere vedligeholdelse og reparationer af byg-

ninger og maskiner, således at drift og økonomi går 

op i en højere enhed.

●  Kunne håndtere uforudsete hændelser og uheld, som 

kræver akut indsats og udbedring.

Derfor er det umådelig vigtig, at vælge den rette sam-

arbejdspartner, således at alle ”udfordringer” løses ef-

fektivt og med respekt for kundens ønsker og behov.

For Industriservice Danmark er service til industrien 

et kerneområde – og vi har derfor tilpasset virksom-

heden til at være den ideelle og mest fokuserede ser-

vicepartner. Vi sparer tid og ressourcer til glæde for 

vores kunder.



Fast serviceaftale eller ad hoc
I kan tilkalde Industriservice Danmark efter behov, 

eller tilknytte os med en serviceaftale, der inde-

holder leverancegaranti og rabataftale. Sammen 

udfærdiger vi en serviceplan, der er tilpasset jeres 

behov.

Industriservice Danmark har mange specialer.

Se eksempler i denne brochure og besøg vores 

hjemmeside: www.Industriservice-Danmark.dk

Vælg de ydelser, der er relevante for jer, og få en 

samlet løsning med masser af fordele - også øko-

nomiske!

Den ideelle servicepartner
Et samarbejde med Industriservice Danmark handler 

om at spare tid og ressourcer, samt at opnå større 

tryghed i en lettere hverdag.

Med Industriservice Danmark indgås et samarbejde 

med en partner, der besidder de nødvendige kompe-

tencer indenfor specialiseret rengøring og relaterede 

ydelser.

Vores team af specialister tilbyder en kapacitet og er-

faring, kunderne kan trække på efter ønske og behov.

Rengøring af produktionsmiljø
Mangelfuld rengøring og vedligeholdelse koster i sid-

ste ende dyrt – derfor vælger mange virksomheder 

at have en serviceaftale, der sikrer løbende vedlige-

holdelse og rengøring af produktionsmiljøet. Dette 

tiltag minimerer risikoen for kostbare driftstop og 

skader, og det forlænger maskinparkens levetid. 

 Produktionsrengøring

  Rengøring af alle typer produktionsmiljøer, fra 

tung industri over brancher der kræver en fi-

nere rengøring og desinfektion.

  Vi tilbyder også ren-rum rengøring i henhold 

til klasse 10.000/klasse C.

  Rengøring og rensning af

 produktionsmaskiner 

  Hurtig og effektiv rengøring og rensning af 

tekniske anlæg og maskiner, inklusive blæs-

ning og desinfektion m.v.

 Tørisblæsning

  Vi er på forkant med de nyeste rensemetoder 

indenfor næsten alle overflader – uanset om 

det omfatter gulve, vægge, produktionsan-

læg, maskiner eller maskindele. Arbejdet kan 

udføres uden demontering af maskiner.

  Vi udfører kun den bedste kvalitet indenfor 

tøris (CO2 i presset form) som blæsemiddel. 

Det er en meget skånsom renseform, der ta-

ger makismalt hensyn til det omkringliggen-

de miljø og udføres 100% kemikaliefrit. Tør- 

isblæsning kan med stor succes anvendes 

steder, hvor vand ikke er brugbart.

 

 Lavablæsning

  Ny rensemetode indenfor samme teknik som 

tørisblæsning. Vi tilsætter blæsemidlet min-

dre mængder lava, som giver en mere effektiv 

afrensning med en skånsom slibeeffekt.

 Tank- og silorens

  Vi tilbyder effektiv og fyldestgørende ned-

skrabning, nedfejning, blæsning, afrensning 

og affugtning af alle former for siloer og tan-

ke. Vi anvender selvfølgelig den mest optima-

le afrensningsform, med udgangspunkt i den 

enkelte opgave.



Udvendig og indvendig vedligehold
Pæne og ryddelige omgivelser – både inde og ude 

giver velvære og er med til at forebygge ulykker. Sy-

stematisk vedligeholdelse af bygninger forebygger 

skader og sikrer længere levetid – ligesom det med-

fører et bedre miljø til glæde og gavn for alle.

 Bygnings- og facaderens

  Vi udfører alle former for bygnings- og facade-

rens – lige fra vandsivning til lav- og højtryks-

rens. Vores rensemetoder kan kombineres med 

flere forskellige former for blæsning og kemi 

alt efter den enkelte opgave. Vi udfører med 

stor succes anti-smog behandlinger – som ad 

hoc opgave eller som abonnementsaftale. 

 Grafitti afrensning

  Vores grafittiafrensning er særdeles effektiv – 

uanset om der er valgt en abonnementsaftale 

eller arbejdet ønskes udført ad-hoc. Vi afren-

ser på alle overflader og fjerner selvfølgelig 

også tags og alle andre former for mærker.  

 

Vi tilbyder en garantiordning, som sikrer dem 

afrensning inden 24 timer. Vores dokumentati-

on med billeder før/efter sikrer optimal tryghed.

 Højderengøring

  Vi udfører alle former for højderengøring – 

lige fra traditionel rengøring af lofter, vægfla-

der, lofts-konstruktioner, lamper m.v. til mere 

specialiserede højderengøringer på etage-

ejendomme, broer, vindmøller m.v.

 Ventilations- og skaktrens

  Vi udfører alle former for ventilations- og 

skakt rens – lige fra traditionelle beboelses-

ejendomme til komplicerede anlæg i industri-

en. Vi udfærdiger altid billeddokumentation 

samt inspektions og tilstandsrapport.

 Bygningsvedligeholdelse

  Vi løser mange forskellige opgaver indenfor 

bygningsvedligeholdelse, alt fra opgaver som 

rensning af tagrender og nedløb, brønde og 

ovenlysvinduer og lyskasser til mere kompli-

cerede opgaver, f.eks. fjernelse af alger på 

svært tilgængelige steder og demontering af 

højtsiddende bygningsdele / skilte m.v.

Andre ydelser
Udover de nævnte ydelser tilbyder Industriservice 

Danmark en bred vifte af andre specialer.

Blandt andet sanering ved fugt- og skimmel, møbel 

og tæpperens, asbestsanering, sanering efter olie og 

kemikalieudslip, oprensning af gulv, hovedrengøring, 

slutrengøring, skadedyrsbekæmpelse, skadeservice og 

sociale opgaver. Alle opgaver kan udføres efter timeaf-

regning eller tilbud.

Alarmberedskab og døgnvagt
Vores organisatoriske setup i nedenstående virksom-

heder giver os stor fleksibilitet, handlekraft og styrke.

●  Industriservice Danmark

●  Skadeservice Danmark

●  Rengøringsservice Danmark

●  Vagtservice Danmark

Med mere end 300 medarbejdere placeret i centre 

over hele landet, er du sikret hurtig og effektiv service 

– døgnet rundt.

 Døgnvagt 70 112 112

  Vores effektive vagtcentral med tilhørende 

kundeservice modtager opkald 24 timer i 

døgnet, alle ugens 7 dage - året rundt.

 Ved akut skade, hærværk, ulykker eller indbrud – ryk-

ker vi ud med kompetent mandskab og alt nødven-

digt udstyr.

 Hurtig og effektiv behandling begrænser altid ska-

dens omfang og forkorter tiden for driftsstop.



Processer og tjeklister
Vores effektive processer, herunder vores synlige rap-

porteringssystem (næste dag inden kl. 10.00) er løben-

de under udvikling og kan rekvireres i fyldestgørende 

form som en del af vores kvalitetssikrings-manual.

Denne procedure og proces gør samarbejdet med vo-

res kunder og samarbejdspartnere hurtigt og smidigt.

Vores daglige tjeklister med tilhørende aktionsplaner, 

sikrer ensartethed, høj kvalitet og systematik i sam-

arbejdet. Vi tilbyder Beredskabsaftaler / TSM aftaler, 

som sikrer kunden fortrinsret og sikkerhed for altid at 

være ”forrest i køen”.

Dokumentation
Som kunde har du direkte adgang til Industriservice 

Danmark online. En unik webportal som sikrer dig 

overblik over dine sager.

Systemet indeholder blandt andet aftaler, tilbud, 

sagsstatus, ressourceforbrug og billeddokumentati-

on. Systemet er gratis og kontakt os endelig for en 

demonstration. 

Innovation sparer tid og ressourcer
Innovation er en del af Industriservice Danmarks hver-

dag – vi tænker og handler innovativt!

Markedet overvåges løbende for ny teknologi, der kan 

højne effektiviteten, og give ressourcebesparelser - til 

glæde for vore kunder.

CSR – vi tager ansvar for alle
Industriservice Danmark arbejder hver dag effek-

tivt med CSR (Corporate Social Responsibility). Vi 

tager daglig hensyn til miljøet (bruger så mange 

svanemærkede rengøringsmidler som muligt), så-

ledes at vi til stadighed kan opfylde Danmarks og 

EU`s miljøkrav. Vores øvrige serviceafdelinger i 

koncernen er svanemærkede.

Industriservice Danmark er tildelt arbejdstilsynets 

grønne smiley, der anerkender vores fokus på et 

godt og effektivt arbejdsmiljø.



Kompetente medarbejdere
Industriservice Danmark har et arbejdsmiljø, der til-

trækker branchens bedste medarbejdere. Vores DNA 

ligger i at fastholde det ekstrem høje kompetence- 

niveau, og derved være blandt branchens førende 

indenfor viden, nye produkter og metoder.

Dette mantra er vores ledestjerne, således at mervær-

dien fra vores dygtige medarbejdere kommer vores 

kunder til glæde og gavn hver eneste dag.

Unik kundeservice
Vores unikke kundeservice kræver den helt rigtige 

indstilling. Vi sætter altid kunden i centrum og foku-

serer på kundens behov og ønsker. Vi sætter en ære i 

at give vores kunder lidt mere end de forventer!

For os er troværdighed og ærlighed, i alle samarbej-

dets facetter, en selvfølge. 

At overholde aftaler er en ufravigelig holdning i sam-

arbejdet med vores kunder.

70 112 112 ● info@industriservice-danmark.dk ● www.industriservice-danmark.dk

70 112 112
DØGNVAGT


