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BYGGRENT/BYGGRENGJØRING 
Profesjonelt renhold til en fornuftig pris! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vi tilbyr byggrengjøring i forbindelse med bygging eller rehabilitering av bygg. 

Likeså kan det være aktuelt med renhold i byggeprosessen, noe vi også tilbyr.  

 

Vi leverer byggrent/byggrengjøring i henhold til dagens standard innen NS-INSTA 

800 og etter Rent Tørt Bygg prinsippet. Dette krever erfaring og fagkunnskap, noe 

våre renholdere har. Vi er sertifiserte for NS-INSTA 800 og tilbyr støvmåling med BM 

dustdetector om ønskelig/krav. Vi setter krav til planlegging, gjennomføring, utstyr, 

kvalitetssikring med mer. 

 

Alle våre renholdere har gyldig ID- kort/HMS- kort for renhold og bygge bransjen, og 

har gjennomført HMS kurs internt, samt enkelte av våre renholdere har gjennomført 

HMS kurs for byggeplass i regi av AF Gruppen. De fleste av våre renholdere har også 

sertifikat på lift. 

 

Våre fastpriser på byggrent/byggrengjøring er: 

Under 110 kvm – Kr 38,- pr kvm eks mva 
Over 110 kvm – Kr 28,- pr kvm eks mva 
Ved større byggeprosjekter, kontakt oss for tilbud. 

 

Byggrent/Byggrengjøring ved en ferdigstillelse består av 

• Fjerning av avfall og smuss 

• Renhold av alle tak og vegger 

• Vasking av alle dører, karmer og lister 

• Vask av speil, servant og toalett 

• Rengjøring av kjøkkenskap 

• Rengjøring av panelovner, ventiler, rør, kabelkanaler 

• Vask av kjøkkenskap innvendig og utvendig 

• Rengjøring av lysarmaturer utvendig og alle lysbrytere 

• Flekkfjerning på vegg, glass, dører o.l. 

• Rengjøring av vindu og glassvegger 2-sidig 

• Rengjøring av gulv og frie åpne flater 

 
Kontakt oss i dag på telefon eller e-post for å sammen se på hvordan vi kan bidra 

med våre tjenester til deres prosjekt. Vi tilbyr en GRATIS og uforpliktende 

befaring hvor vi sammen kan finne ut hva slags behov vi kan hjelpe dere med. 

 
Godkjent renholdsbedrift: 

www.rpov.no  
Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen 

Tlf.: 900 31 888   E-post: salg@rpov.no  
Avdeling i Sarpsborg og Oslo 

Foretaksnummer: 924 011 661 MVA 

Avd. Sarpsborg og Oslo 

http://www.rpov.no/
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