
DAGLIG  RENGØRING

VINDUESPOLERING

EJENDOMSSERVICE

F A C I L I T Y    S E R V I C E S



FA
CILITY SERV

ICES

STABILITET OG KVALITET SAMMEN MED

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GIVER 

VORES KUNDER DET BEDSTE PRODUKT
Effektiv produkttionssstyring, de mest moderne metoder 
kombineret med opfølgende kontrol sikrer de bedste servicey-
delser 

FACILITY SERVICES 

•   Få økonomisk overblik: Modtag én faktura hver måned eller som         
du ønsker det.
•   Én direkte kontaktperson.
•   iClean webportal med relevant information og kontakt.

Vi yder en lang række Facility Services. Bl.a. kan nævnes:

•   Daglig rengøring og special rengøring.
•   Ejendomsservice herunder vedligeholdelse af grønne områder.
•   Vicevært- og handymand funktion. Afløsning for vicevært.
•   Snerydning
•   Vinduespolering.
•   Kantinedrift.
•   Liftservice.

Vi har et effektivt produk-

tionssystem bestående 

af selvledende medarbej-

dere, Driftsinspektører og 

Drifts- og Servicechefer.

Uddannelse i de  nyeste 

metoder sikrer kvaliteten 

og at vi er konkur-

rencedygtige.
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VORES MEDARBEJDERE ER VORES 

VIGTIGSTE RESSOURCE - DERFOR PASSER 

VI GODT PÅ DEM
Mange af vore medarbejdere har været hos os i mange år. 
Arbejdsmiljøet er vigtigt for os, så vores medarbejdere kan føle sig 
trygge og godt tilpas.

Vi ved, at stabile og dygtige medarbejdere giver den bedste ser-
viceydelse til vore kunder. 

Derfor værner vi om vores medarbejdere. Vi giver dem for danske 
forhold en ordentlig løn og gode arbejdsvilkår.

SMART PHONE ON-LINE STYRESYSTEM

De fleste af vores kørende medarbejdere er udstyret med vores 
eget udviklede produktionsstyringssystem. Dette sikrer effektiv 
rutekørsel og overholdelse af aftaler. 

iClean ON-LINE SERVICESYSTEM

Hos større rengørings- og ejendomsservicekunder har vores 
kunder on-line adgang til vores  iClean servicesystem. Her kan de 
bl.a. se kvalitetsrapporter, kommunikation, medarbejdere mv.
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KVALITET AFPASSET VORES 
KUNDERS ØNSKE 

Den kvalitet vi leverer afspejler 
vores kunders ønske. 

I samarbejde med kunden af-
passer vi rengøringsniveauet til 
den enkelte opgave. Når dette 
er fastlagt, sikrer vores kvalitets-
styringssystem, at den daglige 
rengøring er, som vores kunder 
ønsker det. 

Dette sikrer høj kvalitet og 
konkurrencedygtige priser. 
Vores dygtige og engagerede

medarbejdere er en vigtig del 
af dette koncept. Men også 
støtten og kontrollen fra Drifts-
inspektørene giver et godt 
arbejdsmiljø, som sikrer en jævn 
kvalitet og god kundekontakt. 

Kommunikation er en vigtig del 
af vores arbejde. Derfor gør vi 
meget ud af at kommunikere 
med vores kunder. Dette sikrer 
at vores kunders forventninger 
til os afspejles i det arbejde, 
som vi udfører. 

Vi har forskellige kommunika-
tionssystemer. Vigtigst er den 
daglige kontakt med rengør-
ingsassistenterne og Drifts-
inspektørene. 

Kommunikation skal dog række 
videre. Derfor har vores kunder 
også mulighed for direkte 
kontakt via iClean, E-mail eller 
telefon til Drifts- og Serviceche-
ferne og virksomhedens ad-
ministration.
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KVALITET SAT I SYSTEM

Opstartsfasen er en vigtig del 
af et langt godt forhold mel-
lem vores kunder og os. Derfor 
sætter vi ekstra ressourcer ind i 
denne fase. 
Vi ved af erfaring, at det tager 
et stykke tid, før vore medar-
bejdere kender alle detaljer 
på arbejdspladsen. Derfor 
tager rengøringen længere tid i 
starten.
Vore Driftsinspektører har 
særligt fokus i denne fase. Dette 
sikrer, at vores medarbejdere 
føler sig trygge og hjulpet. 
Derfor yder de også en ekstra 
indsats.

Hverdagsfasen er fasen, hvor 
rutinen skaber højere effekti-
vitet.  Det er også en fase, hvor 
der skal arbejdes på kvaliteten. 
Derfor støttes vore medarbej-
dere af Driftsinspektørene, som 
også sikrer at kvalitetsniveauet, 
som er aftalt med vore kunder, 
overholdes. 

SuperTentax 

Mikro�berklud
40 x 40 cm583                     012  

GRØN PROFIL 

Vi anvender så vidt muligt 
Svanemærkede produkter. 
Dette gælder kemi såvel som 
mikrofiberklude. 

Ikke alle opgaver kan udføres 
med Svanemærkede produkter. 
Til opgaver hvor der ikke findes 
Svanemærkede produkter an-
vender vi så vidt muligt produk-
ter, som belaster miljøet og 
medarbejderne mindst muligt.

For at skåne vore medarbejdere 
anvender vi ergonomisk rigtige 
redskaber og arbejdsmetoder. 

Vore kunder er bl.a.:

• domiciler

• slotte 

• kontorer

• skoler og institutioner

• bilforretninger

• butikker

I alt har vi over 3000 

kunder fordelt på Daglig 

rengøring, Vinduespoler-

ing og Ejendomsservice.
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VASK MED IONISERET 
KALKFRIT RENSET VAND

Vi kan vaske vanskeligt til-
gængelige vinduer og facader 
med specielt vandbehand-
lingsanlæg. 

De lange stænger gør det 
muligt at nå overflader i over 
20 meters højde.

Det specielle vand giver et flot 
resultat.

NØJAGTIGE OPÅLINGER 
SIKRER KONKUR-
RENCEDYGTIGE PRISER
Vi anvender et tidsopmålings-
system, som sikrer, at vi er 
konkurrencedygtige, men 
samtidig kan levere et kvalitets-
arbejde.

SMARTPHONE ONLINE 
STYRESYSTEM SIKRER 
EFFEKTIVITETEN
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32 meter lastvognslift med 24 meter udlæg klarer de fleste 
opgaver op til 10. etage.

VINDUESPOLERING - VI KLARER ALLE OPGAVER

Vi polerer vinduer på sygehuse, i kommuner, slotte, store og små 
virksomheder samt private. 

Ingen opgaver er for store eller for små. 
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EJENDOMSSERVICE MED 
KVALITET

Vor ejendomsservice af-
deling varetager opgaver for 
andelsboligforeninger, ejerbo-
ligforeninger, boligselskaber, 
butikscentre, private virksom-
heder og investeringsselska-
ber, banker og forsikringssel-
skaber.

Vi har en veludbygget ejen-
domsserviceafdeling med stor 
erfaring. 

Vi udfører bl.a. følgende 
ejendomsservice:
• rengøring og trappe-

vask
• vedligeholdelse af 

udendørsarealer, 
herunder græsslåning, 
havearbejde m.v.

• rensning af tagrender 
og reparation med 
egen lift

• vinduespolering
• rengøring af fraflyt-

ningslejligheder
• føring af ELO rapporter
• drift af varmeanlæg
• snerydning
• rydning af pulterrum, 

kontorer m.v.
• tilsyn med og rekvir-

ering af håndværkere
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GRÆSSLÅNING PÅ STORE OG SMÅ AREALER

Denne Ferris 5100 kan slå 31.000 m2  græs i timen i høj kvalitet. Det sikrer vores kunder en 
økonomisk løsning. 

Vi har græsslåmaskiner til store og små arealer, så vi altid sikrer den optimale løsning.

DET RIGTIGE UDSTYR ER EN VIGTIG DEL AF
EJENDOMSSERVICEN
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VI UDFØRER GLATFØREBEKÆMPELSE MED EGNE MASKINER

Vi har en effektivt glatførebekæmpelseorganisation med egne traktorer, fejemaskiner, 
biler og mandskab. 

SNERYDNING OG 
SALTNING

Vi har mange års erfaring i glat-
førebekæmpelse, og vi har det 
rigtige udstyr.

Vi udfører snerydning og salt-
ning på store parkeringsarealer 
og små stier. 

Vores mandskabskapacitet er 
stor og vi yder en stabil service. 
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TILBUD HELT UDEN FORPLIGTELSE

Rekvirér et tilbud på en eller flere af vores Facility Services. 
Vi opmåler gratis og uden forpligtelse. 

Prøv os - vi gør det yderste for, at du bliver tilfreds med vores ydelser.

REFERENCER

Vi har kunder, som vi har serviceret i mere end 30 år. 
Spørg os om referencer - vi har nogle af Danmarks bedste.

KONTAKT OS I DAG PÅ

TELEFON  72 170 185 

E-MAIL   INFO@NORDISK-POLERING.DK



Administration:
Skovvangsvej 2 • 4720 Præstø

Afdeling Storkøbenhavn:
Ordrupvej 101 • 2920 Charlottenlund

Telefon 72 170 185
E-mail info@nordisk-polering.dk
Web www.nordisk-polering.dk


