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BG sinnir hundruðum fyrirtækja með það að markmiði 

að veita gæðaþjónustu. Á hverjum degi ræstir starfsfólk 

BG tugþúsunda fermetra í fyrirtækjum og stofnunum, 

stórum sem smáum. Að auki sinnir BG fjöldanum öllum 

af sérverkefnum fyrir fyrirtæki, stofnanir og húsfélög.  

ALVÖru HEiLDArLAuSNir

Við s jáum um þig . . .FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

BG ræstir daglega tugi þúsunda fermetra í mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins. Við þrífum – þú vinnur.

HÚSFÉLAGAÞJÓNUSTA

BG býður upp á heildarlausnir þegar kemur að þrifum á sameignum fjölbýlishúsa. Við þrífum – þú leikur þér

SÉRVERKEFNI

BG sinnir allskyns sérverkefnum þegar kemur að hreingerningum. Við þrífum allt.

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA



HREINGERNINGAR

BG hefur á að skipa þrautþjálfaðri hreingerningadeild 

sem sinnir allskyns sérverkefnum. BG kappkostar að leysa 

öll sérverkefni sem berast á borð til okkar eins hratt og 

auðið er.  

Stórhreingerningar•	
Gólfbónun•	
Teppahreinsun•	
Gluggaþvottur•	
Steinteppahreinsun•	
Þurrísblástur•	

BG hefur sinnt fjöldanum öllum af sérverkefnum á síðustu 

árum og má fullyrða að ekkert er BG óviðkomandi þegar 

kemur að hreingerningum.    

VIð ÞRíFUm – Þú VINNUR

 

BG hefur boðið fyrirtækjum á Íslandi upp á þrif og 

hreingerningar á atvinnuhúsnæði frá árinu 1995.

Á þessum árum hefur BG öðlast dýrmæta reynslu þegar 

kemur að þrifum hjá fyrirtækjum. 

RÆSTINGAR

BG ræstir fjöldann allan af fyrirtækjum og stofnunum  á 

hverjum degi. BG býður upp á mikinn sveigjanleika þegar 

kemur að tíðni ræstinga allt eftir þörfum hvers og eins. 

Algengast er að stærri fyrirtæki séu ræst daglega meðan 

meðalstór fyrirtæki eru ræst tvisvar til þrisvar í hverri viku. 

Smærri fyrirtæki eru oftast ræst vikulega. 

 

Tryggðu þínu starfsfólki hreinlegt og heilsusamlegt 

vinnuumhverfi.  Það eykur afköst og bætir starfsandann. 

Í hraða nútímans viljum við öll búa við hreinlegt og 

heilsusamlegt umhverfi hvort heldur er á vinnustað eða 

heimili. 

Skrifstofur•	
Verslanir•	
Fjármálafyrirtæki•	
Hugbúnaðarfyrirtæki•	

fYrirTÆK JAþJÓNuSTA BG

„Tryggðu þínu starfsfólki hreinlegt og 
heilsusamlegt vinnuumhverfi. Það eykur 
afköst og bætir starfsandann. Í  hraða 
nútímans viljum við öll búa við hreinlegt 
og heilsusamlegt umhverfi hvort heldur 
á vinnustað okkar eða heimili.“

TRúNAðUR oG GÆðI 

BG gerir sér grein fyrir mikilvægi trausts og trúnaðar.

Allt starfsfólk BG fer á ræstinganámskeið•	
Allt starfsfólk BG er með hreina sakaskrá•	
Allt starfsfólk BG er í einkennisklæðnaði•	
Allt starfsfólk BG ber starfsmannaskírteni með  •	

 mynd

HEIldARÞJÓNUSTA á EINUm STAð

BG veitir fyrirtækjum heildarþjónustu þegar kemur 

að ræstingum eða hreingerningum fyrirtækja. BG 

leggur áherslu á persónulega þjónustu undir ströngum 

gæðakröfum sem er sniðin að þörfum hvers og eins.

BG leggur metnað sinn í örugga og sveigjanlega 

þjónustu.

 

Hafðu samband við okkur í síma 533 5000 og við 

metum ræstiþörf fyrirtækisins og gerum verðtilboð 

þér að kostnaðarlausu. 

Fasteignafélög•	
Veitingastaðir•	
Stofnanir•	
Skólar•	


