,,

Kundeudtalelser
MTS Entreprise

Vi benytter primært Renex til afrensning
af terrazzogulve, bl.a. på hospitaler, og er
yderst tilfredse med samarbejdet. Kvaliteten
er i orden, og de er gode til at informere om
deres ankomster, give status undervejs og
følge op på tingene.
Lisa Jørgensen

Høgsbro Holm

,,

Renex Terrazzo- og Gulvrenovering er specialist i hårde gulve og
tilbyder behandling, renovering og nyetablering. Brug os til små
og store opgaver inden for bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrazzo
Marmor
Kalksten
Linoleum
Vinyl
Beton
Cement
Asfalt
Stifter og ornamenter

Renex har i mange år udført afrensninger
og reparationer af trappeopgange og
badeværelser i vores ejendomme. Vi er
overordnede tilfredse med deres indsats,
og det er grunden til, at samarbejdet er
fortsat gennem flere generationer.
Kristian Nørgaard

Christiansen & Essenbæk

Vi har anvendt Renex til renovering af gulve
i en svømmehal. Både vi og rådgiverne var
meget tilfredse med slutkvaliteten, og jeg
vil især fremhæve deres fleksibilitet mht.
aften- og weekendarbejde, som gjorde,
at vores brugere og andre faggrupper fik
færrest mulige gener.
Janus Holm

,,

Kontakt os!
For råd og vejledning eller et godt bud på din gulvopgave.

36 46 01 44

kontakt@renexgulve.dk

Renex Terrazzo- og Gulvrenovering ApS
Damhus Boulevard 69
2610 Rødovre
Tlf.: 36 46 01 44
Fax: 36 46 01 44
kontakt@renexgulve.dk
www.renexgulve.dk

- 40 års erfaring og de nyeste metoder

Bedst og billigst til gulvrenovering!

Dybderens – billig, hurtig og effektiv

Gulvrenovering i særklasse!

Vi tilbyder et fantastisk alternativ til traditionel afslibning. Vi kalder det dybderens med 5 klare fordele:
Billigere
Dybderens koster under det halve ift. afslibning. Desuden vil levetiden for dit gulv forlænges betydeligt,
da metoden i sagens natur slider mindre end afslibning. Kontakt os for pris!

En sikker investering

Specialist i hårde gulve

Erfaring i 3. generation

Nyeste metoder

Der er rigtig mange penge at spare ved korrekt
behandling og renovering af gulve. Med relative få
midler kan du få et flot, sikkert og ’nyt’ gulv samt
forebygge kostbare slid og skader.

Vi har specialiseret os i hårde gulvbelægninger og
servicerer både private og offentlige virksomheder,
institutioner, boligselskaber og private husstande.

Korrekt gulvrenovering kræver erfaring. Man skal have
stor viden om de forskellige gulvmaterialer og altid
vælge metoder og midler, der skåner både gulv og
miljø - uden at gå på kompromis med slutkvaliteten.

Erfaring gør det ikke alene. Det gælder også om at
tænke innovativt og udvikle sig løbende.

Vi tilbyder alle former for gulvbehandling og
-renovering:
•
•
•
•
•
•
•

Vask, opskuring
Dybderens, afslibning
Forsegling, polering
Skridsikring
Reparation, renovering
Støbning, etablering af nyt gulv
Førstegangsbehandling af nyt gulv

Brug os til små og store opgaver inden for bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrazzo
Marmor
Kalksten
Linoleum
Vinyl
Beton
Cement
Asfalt
Stifter og ornamenter

Vi har mere end 40 års brancheerfaring, opsamlet
gennem 3 generationer. Det er din garanti for det
bedst mulige resultat til lavest mulige omkostninger.

Hos Renex Terrazzo- og Gulvrenovering holder vi
konstant øje med nye metoder og tester nye midler,
der kan gøre kvalitet og økonomi endnu bedre.
Det kommer vores kunder til gode.

Hurtigere
Selv store gulvarealer klares på en dag eller over en weekend. Derfor særligt velegnet til steder, hvor
mange mennesker færdes og afspærring kritisk.
Ingen støv og støj
Modsat afslibning giver dybderens ingen støv- og støjgener for ejendommens brugere.
Effektivt
Der renses helt i dybden så misfarvninger, salt- og kalkaflejringer fjernes, hvorefter der forsegles og
evt. poleres. Dit gulv vil igen fremstå som næsten nyt.
Skånsomt
Som effektmiddel bruges særlige rensevæsker, specielt udviklet til terrazzo
og marmor.

Twister-metode
skåner dit gulv og miljøet
Vi bruger Twister-rondeller til opskuring og polering af især linoleums- og vinylgulve.
En metode, hvor der typisk kun anvendes vand. Det skåner både dit gulv og miljøet.

- branchens bedste til terrazzo, linoleum og vinyl

Selv om der ikke bruges rengøringsmidler er metoden meget effektiv. Rondellerne er nemlig belagt med
milliarder af små diamanter og sikrer høj slutkvalitet.

Terrazzo – stilsikkert og langtidsholdbart
Terrazzogulve er langtidsholdbart, både i design og levetid. Det består af marmorskærver blandet med
cement, og kan støbes i mange forskellige farvenuancer og mønstre.
Kombinationen af genbrugsmaterialer, tidløshed og lang levetid gør løsningen både miljøvenlig, stilsikker
og økonomisk.
Terrazzo er en disciplin for sig, og kræver særlig ekspertise at anlægge og renovere.
Kontakt os for råd og vejledning, når du skal renovere eller anlægge nyt gulv!

Tæpperens – det klarer vi også
Vi tilbyder også professionel tæpperens, enten som enkeltstående opgave eller som fast serviceaftale.
Da vi har mange års erfaring og stor viden om materialetyper, er du sikker på, at dit tæppe bliver
behandlet på den mest effektive og skånsomme måde.
Kontakt os for et tilbud!
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