Arbejder i Aabenraa,
Sønderborg, Haderslev
og omegn.
Hvis det er noget for dig
så ring til mig: Tlf.: +45 2041 4593

KONTAKT
Vestermarken 1, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf: +45 20 41 45 93
info@abrentogpaent.dk
www.abrentogpaent.dk

AB Rent & Pænt service
TILBYLDER :
-

PRIVATE HUSSTANDE
ERHVERVSRENGØRING / SERVICE
FLYTTERENGØRING /MALEARBEJDE
TØJVASK / STRYGNING
DAGLIG RENGØRING

AB Rent & Pænt service

Tilbyder en lang rekke rengørings ydelser:
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ERHVERVSRENGØRING / SERVICE

gør rent med Tentax NanoAg+ Microcide® mikrofiberklude,
hvilket garanterer dig miljøvenlig og
antibakteriel rengøring.

En professionel rengøring med fokus
på grundighed og miljøvendlighed
garanterer dig et smukt og skinnende
resultat på hele arbejdspladsen.
Rent og Pænt service løser en
lang række rengørings opgaver for
mindre virksomheder som - kontorer,
klinikker, lægehuse / sundhedshuse,
ejendomsservice, sommerhuse og
lignende virksomheder.

PRIVAT RENGØRING

Har du behov for hjælp til fast eller blot
en enkelt rengøring i dit hjem, så det er
der hjælp.

FLYTTERENGØRING

Rent og Pænt service udfører
professionel rengøring ved både fra
og tilflytning
( fra rengøring til malearbejde )
efter dine ønsker og behov.

Fokus på miljøvenlighed og
grundighed.

HUSK: at et gavekort til rengøring er den
perfekte gave til ALLE.
HUSK: også, at du kan trække rengøring af
fra Skat via håndværkerfradraget.

Kludene dræber bakterier
(fx Salmonella og Escherichia coli) og
svampe i adskillige tests. De fjerner og
dræber bakterierne på 10 minutter og
lugter ikke efter brug.

Med fokus på grundighed og
miljøvenlighed garanterer dig et
smukt og skinnende resultat på
hele arbejdspladsen. En fast aftale
med mig sikrer, at der altid er rent i
virksomheden.
benytter svanemærkede rengørings
midler.
Svanemærkede rengørings midler lever
op til skrappe miljøkrav, tager hensyn til
din sundhed og er af god kvalitet.

SVANEN kan med andre ord guide
dig sikkert frem til produkter, som
er effektive og samtidig sætter en
miljørigtig standard.
Vi kan alle sammen hjælpe til bevarelse
af vores skønne planet, bare en lille
smule!

