360˚
FACILITY
SOLUTIONS

Hos BARUTREN tilbyder vi
360˚ facility solutions, så du har
det hele samlet under ét tag.

RENGØRING
med øje og hjerte

Jeg startede med kost og spand i 2005, med kontor på mine børns værelse og en
klar vision om at skabe det bedste rengøringsfirma i Danmark. Ikke kun for kunderne,
men også for medarbejderne. I dag er vi ca. 40 ansatte i BarutRen og vi har opbygget en fantastisk kultur, hvor medarbejderne er passionerede omkring deres arbejde
og kunderne er glade. Udover at vi går meget op i vores arbejde, er CSR en central
del af vores DNA. Vi benytter et minimum af vand og kun miljømærkede rengøringsmidler. Ydermere støtter vi vandprojekter i Afrika.

„BarutRen har været
mit hjertebarn, siden jeg
besluttede mig for at starte
virksomheden i 2005. Jeg
begyndte alene, kun med kost
og spand og en meget
klar vision“
– Ihsan Barut,
ejer af BarutRen

360˚ FACILTY
SOLUTIONS
WASHROOMS

LINNED- & MÅTTESERVICE

Vi tilbyder levering af integrerede dispenserløsninger, levering af alle typer toiletartikler og opfyldning af toiletartikler på alle
badeværelser i dit domicil. Så skal du
ikke selv bekymre dig om at fylde på,
da vi klarer det hele for dig.

Vi tilbyder levering af måtter, levering
af viskestykker og karklude samt at
vaske firmabeklædninger alle former
for firmabeklædning. Vi kan skræddersy en aftale, der imødekommer din
virksomheds behov.

KANTINESERVICE

VINDUESPOLERING

Vi udfører manuel
vinduespolering af
alle ønskede vinduer,
vandsystemvask
(miljøvenlig brug af
vand), facaderens og
algerens, så du altid
har en flot og præsentabel virksomhed.

Herunder servering
af mad og oprydning,
levering af alt inden
for køkkenartikler,
levering frugt og vand
samt håndtering af
cateringopgaver, du
må have behov for
professionel hjælp til.

ERHVERVSRENGØRING

EJENDOMSSERVICE

Vi tilbyder rengøring af mellemstore og
store domiciler. Herunder behandling af
linoleum, alle typer bordoverflader, tæpperens og behand-ling, polishbehandling,
behandling af skifergulve og betongulve
samt behandling af alle typer trægulve.

Vi varetager al affaldshåndtering,
udendørs vedligeholdelse, handyman-service, salt og snerydning
samt skadedyrsbekæmpelse. Vi
kan tilpasse disse services til din
virksomheds unikke behov.

RENE ORD
for pengene

Hos BarutREN mener vi, at service kan være intelligent, hvis formålet er at skabe
merværdi for dig og din virksomhed. Derfor tilbyder vi skræddersyede løsninger,
der imødekommer dine ønsker, krav og ikke mindst behov.

Vi har fokus
på dig og din
virksomhed

Du får én fast kontaktperson, som er tilknyttet
netop din virksomhed

Du får ét fast
team, som kender
din virksomhed

Du får gennemsigtig
og dokumenteret
opgavestyring

Du kan selv bestille
ekstra opgaver via din
brugervenlige app

Du får løbende
kvalitetskontrol

Du sparer penge ved
at samle alle dine driftsopgaver under ét tag

Referencer
At overlade ens virksomhed i hænderne på en servicepartner er en tillidssag.
Den tillid kvitterer vi for, ved at tage ansvar og implementere intelligente løsninger,
der sparer dig for tid og penge.
Netop derfor er vi den foretrukne partner for firmaer som:

RENOMMÉ

Tilfredse kunder er vores drivkraft

Vores årelange samarbejde med BarutRen er bygget op omkring tillid og troværdighed. Vi får det, vi gerne vil have,
og der er en rigtig fornuftig sammenhæng mellem
kvalitet og pris. BarutRen er altid omstillingsparat,
og hvis vi ønsker ændringer i aftalen, kan det ofte
lade sig gøre med virkelig kort varsel. Den fleksibilitet sætter vi rigtig stor pris på.
Bibi Nielsen
Afdelingsleder, Børn og Unge Centret
Rehabilitering, Aarhus

Vi har samarbejdet med BarutRen i fire
år, og en af grundene til, at vi har været
så godt tilfredse, er den løbende opfølgning, hvor Ihsan Barut kommer ud med sit
skema og tjekker om alt er, som det skal være.
Den form for løbende opfølgning er ikke noget,
man ser mange steder, og der skiller BarutRen
sig ud. De yder en rigtig god service, hvor der altid bliver fulgt hurtigt op, hvis der er det mindste.
Lars Nikolajsen
Administrator, Trio Frugt APS

Hos os vægtes det fysiske arbejdsmiljø
meget højt. En vigtig faktor herunder er,
at rengøringen altid er i top. Ihsan Barut
har fra start været utroligt imødekommende overfor vores ønsker og krav til rengøringen af vores
kontorfaciliteter. Med BarutRen får vi ikke blot professionel rengøring, men også et serviceniveau af
højeste klasse. Det er blot nogle af grundene til,
at vi vil anbefale BarutRen.
Simon Thaysen
S360 A/S

RENGØRING
med omtanke

Hos BarutREN tager vi socialt ansvar. CSR er en
central, forankret del af vores DNA, hvilket
kommer til udtryk i de fem FN verdensmål,
vi lever op til. Vælger du os som din facility
partner, er du selv med til at gøre en
forskel - både lokalt og globalt.

BarutREN lever op til disse 5 af FN’s verdensmål:

Hos BarutREN tror vi på, at små skridt
kan gøre en stor forskel. Rengøring skal
give mening rent økonomisk, og det skal
have en samfundsmæssig relevans og
værdi. Derfor benytter vi os udelukkende af
bæredygtige løsninger.
Ved at vælge os som din facility service partner
tager du et skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed.
Ingen overflødige rengøringsmidler, der skader naturen. Intet
spild af vand. Kun rengøring, der giver mening.

Vil du have et gratis og uforpligtende
miljøtjek af din virksomhed?
Vi tilbyder
Grundig gennemgang af alle
driftsopgaver i forhold til at
integrere bæredygtige løsninger.
Gratis opmåling af dine lokaler.
Gratis rapport på indeklimaets
tilstand - herunder temperatur,
CO2 og støjniveau.

Kontakt os på
+45 28 78 20 26
info@barutren.dk

RENT OVERBLIK
100% gennemsigtighed. Få overblik 24/7 over
alle dine driftsopgaver med vores smarte app!
Gennemsigtig dokumentation
af alle driftsopgaver 24/7
Kommunikér direkte med vores ansatte
hos BarutREN via en smart app
Nem og hurtig navigation
med ét samlet sted.

Kundeforløb

Du ønsker at
være kunde

Opfølging

Forventningsafstemning

Opstart

Evaluering

Kontakt os

Bøgekildevej 10D
8361 Hasselager
info@barutren.dk
+45 28 78 20 26

Vil du høre mere om,
hvordan vi konkret kan
skabe værdi for dig og
din virksomhed?
+45 28 78 20 26
info@barutren.dk

100% intelligente og
bæredygtige løsninger!
Mindre vand, mindre kemi,
mere miljøvenlig rengøring!

1 liter
koldt
vand

5 ml
kemi

100 m²
rent
gulv

