Profesjonell rengjøring
– erfarne fagfolk

En enklere
hverdag
Østlandske Rengjøring har mer enn 50 års fartstid i bransjen, og er
lokalisert på Fjellhamar. Vi har gjennom alle disse tiårene vært forbundet
med renhold av høy kvalitet, utført med vennlig og god service. Vi leverer
tjenester over hele Østlandet, og har kontorer i både Lørenskog,
Fredrikstad, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger.
Kundene våre er vår viktigste prioritet – og vi stiller gjerne opp på
befaring, slik at vi kan sette opp en detaljert renholdsplan etter dine behov
og ønsker. Vi ønsker å lytte til deg, slik at hverdagen din skal bli enklere
med våre tjenester!
Vi finner løsningen for deg
Som en stor aktør innen renholdsbransjen er vi opptatt av å stadig
forbedre oss – både som organisasjon og i forhold til kundene våre.
Hos oss er alle rutiner oppdaterte, og vi vektlegger kompetanseutvikling
av medarbeiderne våre.
Vi har også egne fagkonsulenter, som gjerne bidrar til endringer og
forbedringer av ditt renhold.
Ta kontakt med oss – vi hjelper med å finne riktig løsning for deg!

Våre tjenester
• Daglig renhold av alle typer bygg
• Renhold med NS-INSTA 800:2018-kvalitetstyring
• Teppe- og tekstilrens
• Gulvbehandling av alle typer gulv
• Vinduspuss – både utvendig og innvendig
• Vedlikehold av parkeringsanlegg
• Hovedrengjøring
• Rengjøring av brakker
• Matteløsninger

Miljø

Tenke globalt – handle lokalt
I Østlandske Rengjøring ønsker vi å gjennomføre renholdstjenestene
våre med minst mulig miljøpåvirkning. Vi jobber for et sunnere miljø
– både for våre ansatte og i de områdene hvor vi har virksomheten vår.
Firmaet følger alltid gjeldende miljølovgivning, og øvrige miljøkrav og
bestemmelser fra samfunnet rundt oss.
Vi bruker produkter som er Svanemerket, og vi bruker klassifiserte
kjemikalier. Våre produkter har sikkerhetsdatablad og maskinparken
er godkjent av NEMKO. Alle ansatte i Østlandske Rengjøring har
også plikt til å forebygge miljøulykker så godt de kan, og tar del i det
kontinuerlige arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen i bedriften.

HMS
Ivaretar vår fremste ressurs
Mennesket er den viktigste ressursen i arbeidslivet, og god helse er viktig.
Vi har derfor et HMS-system som både skal forebygge ulykker og helseskader
– og skape trivsel på arbeidsplassen. Firmaet vårt setter sikkerhet i fokus,
og vi foretar derfor risikoanalyser på samtlige av prosjektene våre.
Hos oss prioriteres sikkerhet og arbeidsmiljø på lik linje med produksjon,
teknikk og økonomi, og dette kommer også deg som kunde til gode!

Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar
Tlf.: 64 00 64 30
E-post: firmapost@ostlandske-rengjoring.no
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Vi takker våre
samarbeidspartnere!
Tlf. 63 81 27 30

www.pyk.no

BEST KVALITET

BEST SERVICE

• 110047 • www.jsnorge.no

BEST PRIS

Totalleverandør av:
Vaskeritjenester
Matteutleie – vask
Mopputleie – vask

Tvetenveien 152, 0671 Oslo • Tlf. 67 41 28 51
www.avask.no

