Professionelt
rengøringsfirma
Vi har en bred vifte af
serviceydelser til alle typer
af erhverv.

Tlf.: + 45 224 00 224 | E-mail: kontakt@suveren.dk

Hvorfor vælge SUVEREN?

Vi vægter den gode kunderelationer højt, så vi kan sikre høj kvalitet
til den aftalte tid.
Vi håndterer alt fra store projekter til mindre opgaver, og lægger stor vægt på kvalitet og service.
Uanset hvilken branche du arbejder i, kan vi som rengøringsfirma tilbyde en løsning, der matcher
din virksomheds specifikke behov og ønsker.

Kvalitet, fleksibilitet og stabilitet
Som rengøringsfirma ved vi, hvad god og effektiv rengøring betyder for arbejdsdagen, indeklimaet og det samlede indtryk af din virksomhed. Vi sætter en ære i at være dit foretrukne rengøringsfirma, og leverer altid flotte resultater, der udstråler kvalitet, fleksibilitet og stabilitet. Med
Suveren som din professionelle og loyale servicepartner er du sikret præsentable rammer for
din hverdag helt uden besvær.

Kompetente og engagerede medarbejdere
Vi er et rengøringsfirma, der tilrettelægger alle opgaver i tæt samarbejde med vores kunder, og
vi koordinerer altid indsatsen ud fra kundens behov og individuelle krav og ønsker. Vores kompetente og engagerede medarbejdere skaber fundamentet for vores rengøringsfirma. Vi leverer
professionel service med samme engagement og stolthed til alle vores kunder, hvad enten det
drejer sig om den lille kunde eller den store virksomhed.

Rengøringsfirma med mange års erfaring
Suveren er en veletableret rengøringsfirma som blev grundlagt i 1999. Vi råder over et omfangsrigt udvalg af maskiner og materialer, så enhver opgave løses på den mest effektive og fordelagtige måde. Vores erfaring med rengøringsbranchen har vist os, at rengøring er en tillidssag
mellem kunden og os.

Kontakt os

Få et uforpligtende tilbud på
erhvervsrengøring til dit hotel, kontor
eller byggeplads.
Jernholmen 48 D, 2650 Hvidovre
Tlf.: + 45 224 00 224
E-mail: kontakt@suveren.dk

Vores ydelser!

Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser til alle erhverv og tilpasser alle
løsninger efter jeres behov.

Domiciler
Rene og indbydende rum
fortæller meget om virksomhedens brand og værdier, og de
giver desuden medarbejdere og
kolleger en større arbejdsglæde
og et bedre indeklima.

Byggepladser
Skal de nyrenoverede bygninger
eller nybyggeriet gøres indflytningsklar er det afgørende at få
en slutrengøring af høj kvalitet. Vi
tilbyder rengøring både før, under
og efter håndværkere, så alt byggesnavs, kalk og affald bliver fjernet og
lokalerne igen bliver præsentable.

Hovedrengøring
Har du brug for en grundig
hovedrengøring af kontoret,
lageret, fabrikken, institutionen,
hotellet o. lign? En hovedrengøring giver et sundt indeklima,
og vi sørger for, at komme ud
i alle hjørner og kroge af din
virksomhed.

Hotel Service
Vi indgår aktivt i driften af hoteller og er med til at optimere
den. I sparring med hoteller
tilbyder vi konstant nye services.
Vi leverer også totalløsninger i
tæt dialog med hoteller, hvis der
er ønske om det.

Hoteller
Rene og præsentable omgivelser
er afgørende for et godt
førstehåndsindtryk, når man
ankommer til et hotel.
Derfor stilles der store krav til
kvalitet, logistik og fleksibilitet
når der skal planlægges og
udføres hotelrengøring.

Erhvervsrengøring
I Suveren tilbyder vi erhvervsrengøring, der sikrer flotte
og rengjorte omgivelser for medarbejdere i både store og små
virksomheder og institutioner.

Skadeservice
Suveren hjælper når uheldet er
ude, og med vores skadeservice
kan vi afhjælpe dig med vandskader, skimmel- og svampeangreb
og skader ved oversvømmelse.

Kvalitetssikring
Det er dybt integreret i vores
virksomhedskultur, at har fokus
på at levere kvalitetsarbejde,
uanset hvad vi arbejder med og
hvem samarbejder med.

Kontorer
Pæne og præsentable kontorlokaler har stor betydning for både
nuværende og potentielle kunders indtryk af virksomheden.

Vinduespudsning
Der er intet som skinnende blanke og rene vinduer. Det giver
både masser af lys, gør indeklimaet mere indbydende og sikrer
et godt førstehåndsindtryk.

Byggepladsservice
Står du og mangler arbejdsmænd til at løse småopgaver på
din byggeplads, så kan Suveren
hjælpe dig. Vi tilbyder en alsidig
byggepladsservice, og hjælper
med både oprydning, forfaldende arbejde, bortkørsel, sortering
af affald m.m.

Skurvogne
Med en masse byggeprojekter,
er det rart med en hjælpende
hånd til rengøring af dine
skurvogne. På en byggeplads
arbejder der typisk rigtig mange
forskellige håndværkere, der alle
udfører et hårdt og ofte også
meget støvet og snavset arbejde.

