Profesjonelt renhold til en fornuftig pris!
www.rpov.no

Vi har avdeling i
SARPSBORG OG OSLO

FAGFOLK TIL DIN TJENESTE

PRESENTASJON OM OSS

FAGFOLK TIL TJENESTE
Profesjonelt renhold til en fornuftig pris!

Vi har spesialisert oss på å levere
moderne, kostnadseffektivt og
rett renhold for å sikre rett
vedlikehold av eiendom, inventar
og øvrige verdier.

Dette sparer våre kunder for både tid og penger, i tillegg
bidrar et godt renhold med god kvalitet til et friskt innemiljø,
arbeidsmiljø og god helse.
Vi er en godkjent renholdsbedrift med avdeling i Sarpsborg og
i Oslo. Vårt fokus er at våre renholdere og våre kunder skal ha
det bra. Vi sørger for en trygg og god kompetanse, og har en
god blanding fagfolk (fagarbeidere i renhold –
renholdsoperatør) og personer med mange års erfaring.
Dette sikrer at våre kunder til en hver tid er i trygge hender
hvor vi tilbyr kvalitet med faglig kompetanse.

Godkjent renholdsbedrift

VÅRE TJENESTER
Våre tjenester består i å levere profesjonelt
Renhold, og her er noe av det vi tilbyr

Vi tilbyr daglig/ukentlig, månedlig eller årlig renhold for bedrifter.
Vi tilpasser renholdet etter deres ønske, og utarbeider en
renholdsplan i samarbeid med bedriften og dens behov.
La gulvbehandling utføres av profesjonelle renholdere som kan
alle type gulv. Korrekt vedlikehold av gulv gir ført og fremst et
godt inntrykk, i tillegg gir det vesentlig bedre sliteevne og
dermed forlenges gulvets levetid. Vi hjelper dere å finne rett
løsning for deres gulv, samt rett vedlikeholds metode for daglig
renhold.
Profesjonelt omdømme – lag vinduspussavtale med oss for å
sikre bedriften automatisk rengjøring av alle vinduer etter
behov eller ved avtalte intervaller.
Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor.
• BYGGVASK

• HMS / INTERNKONTROLL

• MØBEL OG TEPPERENS

• KURS OG OPPLÆRING

• FASADEVASK

• VISNING- OG
FLYTTEVASK

• SMITTEVASK OG
DESINFISERING

• AirBnB RENHOLD

ALLTID 100% FORNØYD-GARANTI
PÅ ALLE VÅRE TJENESTER

UTLEIE AV RENHOLDSMASKINER
I vår nettbutikk tilbyr vi utleie av profesjonelle
renholdsmaskiner for bedrifter og private

BESØK VÅR NETTBUTIKK
WWW.RPOV.NO

KOMPETANSE OG SERTIFISERING
Faglig kompetanse og sertifiseringer setter vi i
høyt fokus her hos oss. I tillegg til HMS.

•
•
•
•
•
•
•
•

FAGBREV- OG FAGLIG KURS/DOKUMENTASJON
HMS SERTIFISERING
NS-INSTA 800 - RENGJØRINGSKVALITET
NS-EN 90001 – KVALITETSSYSTEM
NS-EN 45001 – ARBEIDSMILJØ
NS-EN 14001 - MILJØ
SMITTE- OG DESINIFISERING
HMS SERTIFISERING – BYGG OG ANLEGGSOMRÅDE

MEDLEMSKAP
Vi ser store fordeler av å være medlemmer av ulike organisasjoner og
foreninger

•
•
•
•
•

Kontrollmedlem av Grønn Punkt Norge
Medlem av Sarpsborg Næringsforening
Medlem av Fredrikstad Næringsforening
Medlem av RVO – Regionale Verneombud
Medlem av European Cleaning and Facility Service
Industry

FOKUS PÅ MILJØ
Vi har et bevist fokus på ECO Renhold. Vi tar
et bevist ansvar for miljøet og er beviste på
og bruke leverandører som er det samme.

HVA KAN DU SOM KUNDE FORVENTE AV OSS?
GOD SERVICE TIL EN FORNUFTIG PRIS MED
HØY KVALITET OG EN POSITIV HOLDNING
VÆR TRYGG NÅR DERE VELGER OSS SOM RENHOLDSPARTNER

GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT
SKRIFTLIG AVTALER OG KONTRAKTER
MVA – REGISTRERT
GOD PERSONLIG SERVICE
100% FORNØYD GARANTI
KONKURRANSEDYKTIG PÅ PRIS

KONTAKT OSS
Tak kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat. Husk gode
tilbud varer ikke evig!

(+47) 900 31 888

flyttevask@rpov.no

FØLG OSS GJERNE PÅ

www.rpov.no

