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Få rengøring og service i høj kvalitet 

Anders Andersens Rengøring er kendt for at levere høj kvalitet og effektiv service til virksomheder 

og ejendomme inden for daglig rengøring, vinduespolering, ejendomsservice og skræddersyet 

facility service. 

 

Mere end 950 velkvalificerede medarbejdere sætter hver dag en ære i at levere Danmarks bedste 

kvalitet og service. Der er høj motivation, høj ansættelsesanciennitet og et unikt lavt sygefravær.  

 

Vi er landsdækkende med afdelinger i Vejle, Aarhus og Taastrup, og har fokus på at engagere os 

lokalt bl.a. som sponsor for AGF, Vejle Boldklub, FCK, BSV, Aarhus2017 og Den Blaa Planet. 

  

Enestående kundereferencer  

Mange kvalitetsfokuserede virksomheder har valgt os til at levere rengøring og service i og omkring 

deres flotte domiciler og ejendomme, bl.a. DOKK1, Agro Park, Novozymes, LEO Pharma, Berlingske 

Media, Jysk-Fynske Medier, Landbrug & Fødevarer, ROCKWOOL, COWI, Kammeradvokaten, 

Dupont Danisco, HARIBO mv.  

Svanemærket er en særlig garanti  

Anders Andersens Rengøring var det første landsdækkende rengøringsselskab  

med Svanemærkning i Danmark. Vi er nu det eneste rengøringsselskab i hele  

Norden, der både leverer ”Svanemærket rengøring” og ”Svanemærket vinduespolering”. 

Svanemærkningerne giver vores kunder garanti for, at vi opfylder de skrappeste krav i branchen 

med hensyn til kvalitet, miljø og velordnede medarbejderforhold. 

RENGØRING – fokus på kvalitet til domiciler, kontor, medicinalvirksomheder, GMP mv. 

 Unikt opstartskoncept der sikrer nye kunder kvalitet fra første dag. 

 Største antal kvalitetsvurderinger pr. kunde (bedste kvalitetssikring). 

VINDUESPOLERING - største leverandør i Danmark  

 Håndværksmæssig polering med kvalitetsgaranti. 

 Største liftpark i branchen, fra 0 til 53 meters højde. 

EJENDOMSSERVICE – Danmarks næststørste leverandør af trappevask  

 Unikt trappevask-system der optimerer kvalitet og miljø; ny moppe til hver etage. 

 Pasning af udendørsarealer; græsplæner, blomsterbede, buske/træer, fejning af stier/p-plads. 

SPECIALOPGAVER – vi håndterer enhver form for specialrengøring indendørs og udendørs, fx 

 Opskuring/polish af hårde gulve, oliering af trægulve, tæpperens, persiennevask mv. 

 Facaderens, nedvaskning, lamelrens, fliserens, rens af tagrender og div. liftopgaver. 

 Skimmelsvamp; Analyse, håndtering og renovering ifm.  

 Skadeservice 24 timer i døgnet på 43 99 99 98 (vand, storm, skimmelsvamp mv.) 

 

Vil du vide mere eller have et konkret tilbud? 

Kontakt os helt uforpligtende på 43 99 99 99 eller info@aaren.dk – vi glæder os til at høre fra dig.  

Med venlig hilsen 

 

Jan Kousgaard 

Driftsleder 
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