
ROBOTRENGØRING
- en ny verden af automatiske rengøringsmaskiner

Et godt alternativ 
til manglen på 
arbejdskraft 

“



 � Et godt alternativ til manglen på arbejdskraft. 

 � Aflaster personalet for ergonomisk hårde opgaver. 

 � Frigør tid til andre opgaver i dagligdagen. 

 � Gør det muligt at øge rengøringsfrekvensen uden 
ekstra omkostninger. 

 � Giver et ensartet og højt rengøringsresultat  
- hver gang.

Hvorfor vælge 
en robot?

Robotgulvvasker

Kemaro

Robotfejemaskine



Kemaro Cleanfix Whiz

Hvorfor vælge ABENA som  
samarbejdspartner?

Hvilken robot passer til dig?
- scan QR-koderne og find svaret

Når du skal investere i en rengøringsrobot, er det alfa og omega at vælge en løsning, der passer til dine behov. 
Scan QR-koderne herunder og læs meget mere om vores robotløsninger.

 � Du får en fysisk gennemgang af din lokation,  
så det sikres, at robotten er den rette løsning for din 
virksomhed. 

 � I ABENA hjælper vi dig med opstart, implementering og 
driftsfasen, inklusive uddannelse af dit personale.  

 � Du får løbende service og support på din  
robotløsning via ABENAs landsdækkende  
servicecentre med egne, robotcertificerede  
serviceteknikere.

Cleanfix
Robotgulvvasker

Whiz

Robotstøvsuger



Du er også velkommen til at kontakte din lokale 
ABENA-konsulent for at høre mere om dine 
muligheder. 

Ønsker du et opstartsmøde, kan din lokale konsu-
lent også hjælpe dig med booking på din lokation, 

hvor både din tilknyttede konsulent og én af vores 
robotspecialister vil være til stede, så I sammen kan 
starte dialogen om den helt rette løsning for dig og din 
virksomhed.

Private kunder
Simon Dissing Halskov
Tlf. 51 58 04 36
sidh@abena.dk

Offentlige kunder
Søren Mørup
Tlf. 60 26 97 31
somo@abena.dk

Offentlige kunder
Marianne Schnell
Tlf. 51 58 05 38
msch@abena.dk

Lad os vise dig fordelene
Er du interesseret i at høre mere, så kontakt vores 
robotspecialister, som med udgangspunkt i dine

konkrete behov kan hjælpe dig godt i gang.
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Mødebooking – din lokale konsulent hjælper gerne


