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Er du som kunde opptatt av pris og kvalitet? Hos oss
får du i tillegg renholdsfaglig profesjonalitet til en

fornuftig pris, med kvalitetsgaranti.

Vi har spesialisert oss på kostnadseffektivt, moderne
og rett vedlikehold av din eiendom og dine verdier.
Dette sparer våre kunder for både tid og penger,
i tillegg til et godt og friskt innemiljø som gjør alle

glad og friske.

RenholdsPartner Oslo og Viken er Godkjent
Renholdsbedrift med base i Sarpsborg, vi innehar
HMS sertifisering og har fokus på ECO Renhold.

Vi tar et bevist ansvar for miljøet.

Hos oss får du som kunde;
GOD SERVICE TIL EN FORNUFTIG PRIS MED
HØY KVALITET OG EN POSITIV HOLDNING

FOR SPESIALTILBUD TA KONTAKT FOR EN
HYGGELIG OG UFORPLIKTENDE PRAT...

RING OSS I DAG! FOR GODE
TILBUD VARER IKKE EVIG.

www.renholdspartnerosloogviken.no

Profesjonelt renhold
til en fornuftig pris



Flytte/visningsvask – Vi tilbyr fast pris pr kvm
-Under 60 kvm, Kr 60,- pr. kvm*
-60 til 110 kvm, Kr 55,- pr. kvm*
-Over 110 kvm, Kr 50,- pr. kvm*

Flyttevask inkluderer følgende:
Rengjøring (tør-mopping) av alle tak og vegger.
Rengjøring av alle gulv.
Rengjøring av alle vinduer, utvendig og innvendig.
Rengjøring av alle lamper/armaturer.
Rengjøring av wc/bad/dusj/under badekar.
Rengjøring av kjøkkeninnredning, innvendig og
utvendig.
Rengjøring av kott og boder.
Rengjøring av garderobeskap.
Alt av rengjøringsmidler og utstyr inkludert, med
unntak av tillegg/spesial renhold der dette kreves/
avtales.

Tillegg:
Dersom det har blitt røyket innendørs, avtales egen
pris (befaring er nødvendig).

Koblede vinduer koster kr 1000,- eks mva.

Avløpsrengjøring/rengjøring av sluk i gulv koster kr
500,- eks mva.

Rengjøring/vask av hvitevarer (kjøleskap, komfyr etc
koster kr 500,- eks mva pr enhet.

Rengjøring av ventilator koster fra kr 500,- eks mva.

Tepperens fra kr 300,- pr kvm, eks mva.

Noen av våre tjenester

Gulvbehandling –
Pris fra 575,- eks mva

Korrekt vedlikehold av gulv gir først og fremst et godt
inntrykk, i tillegg gir det vesentlig bedre sliteevne og
dermed forlenges gulvets levetid. Med vår
kompetanse hjelper vi deg å finne rett løsning for
dine gulv.
Ved å velge dagligrenhold med en periodisk
oppfølging reduseres både kostnader og
oppgraderingsfrekvensen betraktelig.

Smitterenhold –
Pris fra 650,- eks mva

Smittevask og smitteforebyggende tiltak er vår
spesial kompetanse, som renholdskonsulent har
undertegnede jobber med dette i over 10 år. For oss
er kvalitet og sikkerhet utrolig viktig. Vi tilbyr
smittevask, berøringsfrie dispensere med solide gulv
stativ, samt levering av etanol 85% produsert av vår
samarbeidspartner i Fredrikstad.

Byggrengjøring –
Pris fra 550,- eks mva

Byggrengjøring eller byggvask er den siste runden
med rengjøring før nye bygg kan tas i bruk. Her
finnes det flere standarder som må følges, og
kravene er strenge for utførelse. RenholdsPartner
Oslo og Viken har lang erfaring med Rent Tørt Bygg
(RTB), og gjennom flere år hjulpet aktører med
byggrengjøring på nybygg.

Noen av våre tjenester

Daglig Renhold Bedrift –
Pris fra 475,- eks mva

Våre avtaler innebærer rengjøring av gulv, tørking av
bord, vinduskarmer og møbler, tømming av avfall
m.m. Ved etablering av minimum 1 års avtale
inkluderes hoved/periodisk rengjøring 1 gang i året
uten ekstra kostnader, og inkluderer vegger, tak og
vinduspuss*

Vindusvask /
utvendig fasadevask –
Pris fra 575,- eks mva

Vi utfører utvendig og innvendig vask av glass og
vinduer. Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for
stor med vår kompetanse, og rett utstyr, verktøy og
kjemi. Sammen blir vi enige om bedriftens behov. I
tillegg rengjør vi skilter, vindusrammer og
glassfasader.

Noen av våre tjenester

Våre renholdere har kompetansen, og spesialisert
på å utføre kostnadseffektivt, moderne og rett
vedlikehold av din eiendom og dine verdier. I
tillegg yter de god service, høy kvalitet på arbeidet,
og har alltid en positiv holdning.


