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Mogens Pedersen 

Rengøringsfirmaet suveREN ApS 
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Telefon: 20 62 88 80 ● Cvr: 27312845 
 

Vidste du: 

.. at SuveREN første gang svingede med 

”kosten” den 20. januar 1986.. 
 

.. at SuveREN’s indehaver Mogens Pedersen  

har 33 års erfaring, i rengøringsbranchen..   
 

.. at SuveREN’s kerneområde er daglig           

rengøring af store, som små virksomheder.. 
 

.. at SuveREN udarbejder specifikke løsninger, 

med udgangspunkt i kundens behov og ønsker.. 
 

.. at SuveREN’s største kunde, har været kunde 

igennem de sidste 24 år.. 
 

.. at SuveREN udelukkende bruger klude og  

mopper af microfiber, som sikrer høj hygiejne og 
flotte resultater..  
 

25 års jubilæum 

 



 

 
Høj Kvalitet, nærvær og fornuftig pris er alle 3 ord som  
indgår i en aftale med Rengøringsfirmaet SuveREN.  
 
 
Som et veletableret firma, med 25 års erfaring indenfor  
rengøringsbranchen, får De et firma som går mere op i det 
egentlige arbejde samt kvaliteten, frem for et firma med 
mange kunder, og ingen tid til fordybelse. 
Vi sikrer den højeste hygiejne, som almindelig rengøring 
kan tilbyde – sundt indeklima skaber velvære! 
 
Hos Rengøringsfirmaet SuveREN, er direktøren selv          
tilstede, og ved hvad der er nyskabende indenfor           
branchen. SuveREN holder sig løbende orienteret indenfor 
miljørigtige produkter, og nye rengøringsteknikker. Dette 
medfører for kunden en høj kvalitet, effektiv rengøring, og 
frem for alt, til en fornuftig og individuel pris. Hos os       
tænker vi ikke i kasser og bokse, men ser hver kunde som 
en individuel virksomhed, med individuelle behov! 

HØJ KVALITET, NÆRVÆR OG FORNUFTIG PRIS 
I en krisetid handler det om effektivitet og  
kvalitet! 
Derfor er det vigtigt at se indad, og sørge for at 
lade specialister komme til, der hvor man ikke 
selv er stærkest. Det samme gælder ved            
rengøring af virksomheder.  
Hos Rengøringsfirmaet SuveREN sørger de           
dygtige, vel uddannede medarbejder for at levere 
en kvalitet, som står målt med tidens absolutte 
topniveau. 
 
Ikke alene anvendes de nyeste teknikker til  
rengøring, men også de nyeste, og mest          
skånsomme rengøringsmidler, som sikrer en    
forbindelse mellem kvalitet, pris og miljø.  
Rengøringsfirmaet SuveREN anvender kun  
svanemærkede produkter, som er din garanti for 
et sundt miljø. 
 
Hos Rengøringsfirmaet SuveREN flytter vi ikke 
snavset rundt, vi tager det med, og smider det 
væk! 
Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende 
gennemgang af Jeres faciliteter, hvor jeres ønsker 
bliver vores dagsorden! 


