
Rengøringsservice i særklasse
Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.



KVALITET, KOMPETENCER
OG KUNDEN I CENTRUM.

Rengøringsservice Danmark
er markant anderledes.
Mange oplever, at der er stor afstand mellem den pris 

de betaler for rengøring og den kvalitet, som de får 

leveret.

Rengøringsservice Danmark har valgt at fokusere alle 

vore professionelle kræfter, på markedssegmentet for 

domicilejendomme, produktionsvirksomheder og in-

stitutioner.

Dette betyder at vores kvallitetinspektører har langt 

færre kunder (10-12 stk), hvilket er væsentlig færre  

end normen for branchen (35-70 stk).

Dermed har kvalitetsinspektørerne tilstækkelig tid til 

vigtig opfølgning, kundekontakt og medarbejderpleje.

På vores arbejdspladser, er vore kvalitetsinspektører 

til stede flere gange ugentlig – og nogle steder hver 

eneste dag!

Dedikeret til rengøring
Rengøringsservice Danmark er en dedikeret rengøringsvirksomhed 

med 300 medarbejdere, som blev grundlagt i 1983.

Vi servicerer mere end en halv million kvadratmeter hver dag – og 

vi mener, at vores kunder er blandt de mest kritiske, ambitiøse og 

krævende – i Danmark.



Vi kender udfordringerne
Rengøringsservice Danmark har udarbejdet en kvali-

tetsmanual, som nøje beskriver alle processer i forbin-

delse med kvalitetssikringen af den enkelte opgave.

Denne inkluderer bla. en omfattende egenkontrol 

samt en tæt kvalitetsopfølgning, udført af vore dedi-

kerede kvalitetsinspektører.

På denne måde sikres kunden, at vi udfører den af-

talte kvalitet – og kombineret med vores fyldestgø-

rende dokumentation og rapportering vil opgaven 

altid blive leveret i fuld overensstemmelse med den 

indgåede aftale – dag efter dag, i hele aftaleforløbet.

Det er ikke svært at tænke nyt
Hvis du tror, at det er besværligt og tidskrævende at 

skifte rengøringsselskab, må vi desværre skuffe dig! 

Rengøringsservice Danmark har nemlig bevist det 

modsatte utallige gange.

Vore  mangeårige erfaring sikrer nye kunder en smi-

dig overgang til Rengøringsservice Danmark med et 

absolut minimum af arbejde fra kundens side.

Vi har udarbejdet en manual for opstart af nye ren-

gøringsopgaver, således kan kunden følge hele im-

plementeringsfasen og overvåge opstarten og prø-

veperioden.

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.



Frederiksberg Rådhus
”Siden Rengøringsservice Danmark startede her 

på rådhuset, har vi konstateretet markant kvalitets-

løft i den daglige rengøring.

Samarbejdet forløber yderst tilfredsstillendde og vi 

fornemmer at Rengøringsservice Danmark har fuld 

overblik og kontrol med alle arbejdets facetter.

Deres medarbejdere er velinstruerede og forstår 

de særlige behov, som en opgave af denne stør-

relse har.”

Peder Højer

Rådhusbetjent.

Professionshøjskolen Metropol
”Rengøringsservice Danmark blev valgt som leve-

randør af rengøringsydelser på baggrund af den 

rigtige pris ovenpå en sparerunde.

Til vores store tilfredshed havde virksomheden en 

helt igennem positiv tilgang til opgaven og op-

startede opgaven med bravour. Allerede fra første 

dag medførte dette et mærkbart kvalitetsløft i den 

daglige service – og det bedste er, at Rengørings-

service Danmark har formået at fastholde det høje 

kvalitetsniveau.”

Søren Bagge

Bygningschef.



Kontakt
Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud 

på en serviceløsning indenfor dine rengørings- og 

serviceløsninger.

Rengøringsservice Danmark tilbyder opgaver inden-

for følgende områder: 

 

Daglig rengøring

●  Kontorservice, anretning af måltider og servicering 

af kaffemaskiner m.m.

●  Afløsning og vikarservice

Trappevask

●  Affaldshåndtering

●  Skaktrens

Ejendomsservice

●  Renhold af grønne arealer

●  Landskabspleje

●  Snerydning / saltning

Vinduespolering

●  Liftleje

Specialservice

●  Rensning af møbler og tæpper

●  Slibning, oliering og lakering af gulve

●  Rensning af teknisk udstyr

●  Veterinærrengøring af køkkener og storproduktion

●  Medicorengøring

Specialservice

●  Washroom services

●  Hygiejneløsninger og papir

●  Linnedløsninger.

●  Måtter

Lad Rengøringsservice Danmark udarbejde et ufor-

pligtende tilbud på de opgaver, som du finder relevant.

Vi står bag vore kunder med kvalitetsløsninger - til 

hverdag, til tiden og til prisen…



70 112 160 ● info@rs-dk.dk ● www.rengoeringsservice-danmark.dk


