
Absolut rengøring A/S er et full-service rengøringsselskab, grundlagt i 2003.  
Vi beskæftiger i dag mere end 200 medarbejdere. Vi leverer services primært på Fyn og Jylland. 
Absolut Rengøring A/S er SKI-godkendt og udnævnt til Gazellevirksomhed 2011. 
 
Vi løfter enhver opgave indenfor branchen!

- et klart valg

RENGØRING
Kontor og erhversrengøring
Vi leverer rengøring af kontorer, institutioner, butikker og produktionsvirksomheder i hele landet.  
Vi giver vores kunder de bedste forudsætninger for en serviceaftale i særklasse. Vi er ansvarlige, 
ærlige og sætter kæmpestor pris på ALLE vores kunder. Hvis vi selv skal sige det, så er vi bare mere 
servicemindede, nutidige og fleksible... Spørg vores kunder!

Special-rengøring
Gennem vores faglige viden og udvikling, har vi specialiseret os i gulvbehandlinger af enhver art.  
Som kunde er du i de bedste hænder og vi vil gerne udfordres. Ingen kan rengøre, behandle,  
renovere eller oliere gulve som os. Her er der garanti for en positiv overraskelse.

Ejendomservice 
Vi varetager flyttelejligheder og trappevask i hele landet. Fastlagte dage og rengøringsfrekvenser 
holder ejendommen ren og indbydende - det skaber tryghed for beboerne.

Håndværkerrengøring med gratis skurvognsrengøring
Vi gør rent til indflytning for nybyggeri og renoveringer. Intet byggeri er for stort eller for  
småt – og så overholder vi altid byggeprojektets afleveringstidspunkt og vi gør samtidig jeres 
skurvogne rent gratis i byggeperioden! 

VINDUESPOLERING
Vi polerer vinduer og glaspartier i alle højder og afskygninger. Vinduespolering er en  
af vores primære serviceydelser, som får hele serviceydelsen til gå op i en højere enhed. 

MÅTTE OG LINNED SERVICE
Er vores nyeste serviceydelse og i takt med at vejret bliver mere utilregneligt, har vi mærket en 
stigende efterspørgsel på at få vasket og leveret måtter. Rene måtter holder jeres gulve pæne og 
giver et bedre helhedsindtryk. Hos Absolut Rengøring A/S binder vi dig ikke på årelange, dyre og 
bindende aftaler... Test os! 
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VASKERI
Alle har som regel noget de gerne vil have vasket!  
Vi servicerer - Teatre, restauranter, læger, produktionsvirksomheder,  
kontorer, sportsklubber og institutioner...Vi henter og bringer - også til private!


