
Miljøbevist entreprenør-rengøring i høj kvalitet 
 
Vi er specialister i at gøre rent efter alle typer byggeopgaver. Det gælder store, såvel som små 

nybyggerier eller renoveringsopgaver.      

 
Hvem er Dansk Miljørengøring A/S? 
I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder 

indenfor både den offentlige og private sektor. Vi går individuelt til hver opgave og vi er kompromisløse 

i forhold til kvalitet. Derfor er vores 65 medarbejdere specialuddannede til at levere effektiv rengøring, 

der skåner miljøet mest muligt. 

I skal vælge Dansk Miljørengøring A/S fordi 

• Vores kvalitetssikring vil give jer sublim kvalitet til aftalt tid

• Vores erfaring sikrer jer, at ALLE opgaver bliver løst effektivt - vi kender jeres behov 

• Vi er bekendt med alle sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer på arbejdspladser

• Alle vores medarbejdere er uddannede, dansktallene og med rene straffeattester

• Vi er PET-godkendt 

• Vores kvalitetssikringsmetoder garanterer, at kunden altid får den samme service  

Dansk Miljørengøring A/S er lig service og kvalitet:
Hos Dansk Miljørengøring får I ren professionalisme og en

leveringssikkerhed på 100%. Vi rådgiver jer frem til en 

løsning, der dækker alle jeres behov og I får en fleksibel 

service efterfølgende. I kan ALTID regne med vores hjælp. 

Kontakt os påtlf. +45 49 18 03 33



Vores kerneydelser:

• Vi rydder op efter håndværkerne og kører affaldet væk. Det er billigere, end når de gør det selv.

• En grov-rengøring, hvor vi fjerner alle efterladenskaber fra håndværkere og entreprenører. Vi gør  

 rent løbende, så arbejdspladsen holdes pæn. 

• Hovedrengøring med særlig fokus på vandrettete og lodrette flader samt vinduespolering. Vil  

 typisk ske inden mangelgennemgang af projektet.  

• Afsluttende finrengøring med fokus på detaljerne til endelig aflevering til kunden. 

• Specialopgaver som facaderens, stilladsrengøring, flytning af byggemateriale etc.  

Vores beredskab: 
Hos Dansk Miljørengøring A/S består vores byggeteam af 25 mand klar til udrykning inden for to 
timer døgnet rundt. Grundlægger og ejer Jørgen Søndergaard står personligt for enheden.  

Læs mere på www.dkmr.dk eller 
kontakt os på +45 49 18 03 33.   
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