
SERVICES, RENGØRING
OG ARBEJDSMÆND

TIL BYGGEPLADSER, INDUSTRI OG ERHVERV



EKSTRA HÆNDER, DER GØR EN FORSKEL
Renex er specialist i services, rengøring og arbejdsmænd. Brug os til de basale opgaver  
på bygge- eller arbejdspladsen. De kedelige, men nødvendige opgaver, der sikrer effektive 
arbejds gange og et godt arbejdsmiljø.

SPAR DE DYRE TIMER
Med Renex kan dine ansatte udnytte tiden bedre, og få de bedste forudsæt ninger for  
at levere godt arbejde. Samtidig reducerer du omkostningerne.

Vi hjælper med næsten alt. Så hvorfor bruge dyre hånd værkertimer på opryd  ning,  
udlægning af adgangs veje, opstilling af pladshegn og ind bæring af materialer?  
Brug os også til at tjekke og lukke vinduer, da vi er meget billigere end vagt firmaer.

NEMT OG FLEKSIBELT
Renex er nem at handle med. Ring eller smid en mail. Så stiller vi op til aftalt tid og på  
aftalt sted – klar til at tage fat. Vores store arbejdsstyrke kan rykke ud med kort varsel.  
Uanset opgavens art, omfang og varighed.

KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN
Vi har fokus på at være en pålidelig og fleksibel samarbejds partner, med dygtige og  
arbejd  somme medarbejdere. Du får kvalificerede folk, der møder op i rette arbejds
beklædning, har påkrævet sikkerheds udstyr, et stort materiale kendskab – og er uddannet  
i korrekt og miljørigtig hånd tering af materialer og affald.

GØR RENEX TIL EN DEL AF
DIN ARBEJDSSTYRKE



AD HOC ELLER FASTE FORDELE
Tilkald os efter behov eller vælg et fast samarbejde med praktiske og  
øko nomiske fordele. F.eks. ved at involvere os i planlægningen og tilknytte 
en fast "ankermand" på pladsen, der sørger for, at de uforudsete og akut 
opståede opgaver løses. Så andre kan fortsætte arbejdet som planlagt.

RENGØRING AF SKURVOGNE OG PAVILLONER
Alt fra få skurvogne til hele skurvognsbyer. Vælg selv hvor meget og hvornår.  
Let oprydning, daglig rengøring, grundig rengøring efter behov? Vi tilbyder  
også måtter, sæbe, papirhånd klæder, toiletpapir, kaffe og vand.

SLUTRENGØRING OG VINDUESPOLERING
Forvandling af byggeplads til nøglefærdigt byggeri. Denne del af entreprisen 
er afgørende for en problemfri afleveringsforretning. F.eks. fjerner vi byggestøv, 
afkalker badeværelser, polerer vinduer og rengør alle vandrette og lodrette flader.

GROVRYDNING OG AFFALDSHÅNDTERING
Oprydning, grovrydning og støvsugning, der sikrer et godt arbejdsmiljø under 
hele bygge forløbet. Vores medarbejdere er instrueret i korrekt sortering af affald, 
og vi fører gerne ordresedler med registrering af affaldstyper.

ARBEJDSMANDSOPGAVER, NEDRIVNING 
OG LETTERE MONTERING
Stærke mænd til alt forefaldende arbejde. F.eks. indbæring af materialer,  
opsætning af hegn, forskallingsarbejde og lettere nedrivning. Vores mandskab 
hjælper hvor behovet er. Også med en skruemaskine og andet let håndværktøj.



ORDNEDE FORHOLD
Renex ansætter og lønner altid iht. Serviceoverenskomsten. Alle medarbejdere 
har foreskrevet og nødvendigt sikkerhedsudstyr og værnemidler. Du vil altid 
møde vores motiverede medarbejdere i synligt profiltøj. Glæd dig over alle 
fordelene ved en seriøs samarbejdspartner, der også er her i morgen.

SPECIALOPGAVER OG INDUSTRIRENGØRING
Benyt vores brede ekspertise i specialopgaver. F.eks. asbest- og skimmelsanering,  
fjernelse af graffiti, højtryks og hedvandsrens, facaderens, rengøring i højden og  
andre svært tilgængelige områder på f.eks. kraftvarmeværker. Spørg os når du  
har brug for hjælp. Vi klarer det meste og er ofte billigere end alternativerne. 

SKADESERVICE OG VANDSUGNING
Ved vand-, storm- og brandskader er det vigtigt, at handle hurtigt og effektivt.  
Med kompetent mandskab og specialudstyr kan vi rykke ud med kort varsel og  
sikre skadefiksering, begrænsning af følgeskader samt oprydning. 

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN
Der er indlysende fordele ved en sikker byggeplads. Men i en hektisk hverdag kan 
det være svært at følge alle regler. Tilknyt en fast mand på pladsen, der sørger for 
ryddede forhold, korrekt montering af alle værn, tjek af lys, mv.

REJSEGILDER OG ARRANGEMENTER
Lad os hjælpe med jeres rejsegilder eller andre små og store arrangementer. 
Vi kan stå for planlægning, gennemførelse og oprydning, så I bare kan nyde  
dagen, og tage jer af gæsterne.



ET UDPLUK AF
VORES KUNDER

RENEX ER NEM 
AT HANDLE MED!
Ring eller smid en mail. Så stiller vi op på 
rette tid og sted – klar til at tage fat. 



Renex er grundlagt i 1981 og specialist i services, rengøring og arbejdsmænd. Vi stiller 
topprofessionelt mandskab til rådighed for entreprenører, håndværksfirmaer og andre 
virksomheder, og udfører rengøring, grovrydning, arbejdsmandsopgaver, skade service, 
sikkerheds- og specialopgaver m.m.

Vi yder service i særklasse og sætter en stor ære i at være en pålidelig og fleksibel 
samarbejds partner, med dygtige og arbejdsomme medarbejdere, der medvirker til et  
sikkert og effektivt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Læs mere på www.renex.dk

TOPPROFESSIONEL
OG BUNDSOLID

Renex ApS
Vallensbækvej 22 B
2605 Brøndby

3646 0404
kontakt@renex.dk

www.renex.dk

KONTAKT OS FOR  
ET GODT BUD PÅ DIN 
NÆSTE OPGAVE

3646 0404 
kontakt@renex.dk

MED OS FÅR DU
STØRRE FLEKSIBILITET
OG LAVERE OMKOSTNINGER


