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Hvad rengør vi på den enkelte ejendom ? 
 

Rengøringen på den enkelte ejendom afhænger af ejendommens tilstand og behov. 

Hver opgave behandler vi individuelt. 

Hver medarbejder får særlig instruktion. 

 

Her er nogle eksempler … 
 

Hovedtrappe 

o Fejning fra top til bund 

o Støvsugning 

o Vask fra top til bund 

o Vask under dørmåtter 

 

Indgangsparti 

o Fejning af indgangsparti 

o Vask af indgangsparti 

o Renholdelse af indgangsmåtte og fejning 

af måtterammen 

o Vask under trappens dørmåtte 

 

Plane flader 

o Vask af alle plane flader: Balustre, 

gelændere, paneler, vindueskarme (også 

dem der sidder højt) 

o Vask af stødtrin og sidekanter 

 

Portgennemgange/Indgangspartier (lukkede) 

o Fejning af 

portgennemgang/indgangsparti 

o Vask af portgennemgang/indgangsparti 

o Afvaskning af pletter på hovedport og 

mellemdøre 

o Renholdelse af indgangsmåtter, fejning af 

måtterammen og vask under måtter 

o Polering af vinduer i mellemdøre 

 

Portgennemgange/Indgangspartier (åbne) 

o Fejning af portgennemgang 

o Renholdelse af indgangsmåtter, fejning af 

måtterammen 

 

Glasdøre 

o Polering af vinduer i glasdøre 

 

 

Elevator 

o Vask af elevatorgulv 

o Aftørring af elevatorruder, håndtag, 

trykknapper 

o Aftørring af vægge 

o Pudsning af messingplader 

 

Køkkentrappe 

o Fejning fra top til bund 

o Vask fra top til bund 

o Vask under dørmåtter 

o Vask af vindueskarme 

o Fejning af indgangsparti 

o Vask af indgangsparti 

o Renholdelse af indgangsmåtte 

o Fejning af måtterammen 

 

Baderum 

o Vask af hele rummet 

o Afkalkning 

o Tømning af affaldskurv 

o Renholdelse af måtter 

 

Hovedrengøring 

o Nedfejning af spindelvæv mv. fra lofter 

o Vask af samtlige vægge 

o Vask af lamper 

o Vask af træværk 

o Vask af gadedør, både indvendigt og 

udvendigt 

o Vask af vinduespartier (træværk) 

o Vask af indgangsdøre og paneler 

o Skuring af trappen, paneler og andet 

træværk 

o Oliering eller lakering af trappen 
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Gård og gade 

o Fejning 

o Oprensning af kloakker 

o Oprensning af lyskasser 

 

Grønne områder 

o Beskæring af buske m.m. 

o Græsslåning 

o Rensning for ukrudt 

 

Vinduespolering 

o Polering af vinduer 

 

Belysning 

o Kontrol af lys i lamper 

o Kontrol af lampefatninger 

o Udskiftning af pærer 

 

Renovation 

o Tømning af affaldsskakter 

o Fejning 

o Klargøring til fjernelse af affald 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskemidler 
Vi anvender miljøvenlige vaskemidler. Vaskemidlerne tilpasses til opgaven. 

Vi tilstræber den bedste kvalitet og de bedste rengøringsmidler.  

Vaskemidlerne er ikke skrappere, end de malede og lakerede flader kan tåle. 

 

 

Vi bliver værdsat på service og kvalitet 
Det vigtigste for os er samarbejdet med vores kunder. 

Samtidig lægger vi vægt på at være et fleksibelt og menneskevenligt 

rengøringsfirma for vores medarbejdere. Det skaber vores resultater. 

 

 

 

 
 

Ejendomsservice  

v/ Tine Tolstrup 

Nærumhusvej 3 

2850 Nærum 

 

Mobil:   28 81 19 89 

Email:   tine@abc-rent.dk 
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