Facility Management

Viceværtfunktion med effektiv og
miljøvenlig vedligeholdelse af udendørsområder og bygninger inkl. rengøring

 Bygnings- og udendørs vedligeholdelse
sættes i system
 Personale med viden om stærkstrømsanlæg
 Rådgivning om og anlæg af nye arealer

DELPRO leverer
DELPROs leverance omfatter følgende produkter og
services:
 Ukrudtsbekæmpelse
 Græsklipning og pleje
 Beskæring og træfældning
 Glatføre bekæmpelse
 Rengøring i bygninger
 Rådgivning om og udførelse af nye stationsarealer

Effektivitet og viden
DELPRO har arbejdet med højspændingsanlæg igennem
mange år. Vores viden og kompetence på området gør os
i stand til at løse mange forskellige arbejdsopgaver på en
både sikker og effektiv måde.
Det er helt afgørende for såvel medarbejdernes sikkerhed
som for anlæggets effektivitet og generelle driftssituation, at arealer og bygninger altid er i god stand.
Det gøres optimalt ved løbende vedligeholdelse og tilsyn.
Herved sikres også, at man ikke får akutte problemer med
f.eks. træer, der vælter i stormvejr eller antænding af tørt
græs i forbindelse med kortslutninger osv.
I samarbejde med kunden fastlægger DELPRO en plan
baseret på indgående viden om driften af højspændingsanlæg og anlægsarbejde.

Facility Management
Fordele for dig
Når du handler med DELPRO, får du langt mere end blot
en levering:
Slip for bekymringerne omkring planlægning af den
løbende vedligeholdelse. DELPRO har et veltilrettelagt og
effektivt system og erfarne medarbejdere, som arbejder
helt selvstændigt og således ikke tager tid fra anlæggets
driftspersonale. Ved et samarbejde med os får du:
 Vedligeholdelsesarbejdet sat i system
 Overblik over arealernes tilstand
 Overblik over bygningernes tilstand
 Professionelt arbejde udført af erfarne folk

Udendørs arealer
Vores erfarne gartnere og assistenter udfører almindelig renholdelse og vedligeholdelse af græsarealer, stianlæg, vejanlæg, parkeringsanlæg, beplantninger, træer osv.
Vi etablerer også ny beplantning, genopretning samt naturpleje. Stier og vejanlæg holdes fri for sne, is, blade og andre
forhindringer.

Bygningsvedligeholdelse
Vi udfører bygningskontrol med rapportering om:
 Tag, tagrender, nedløb og udhæng
 Murværk, fuger og sokkel
 Vinduer, glas og rammer
 Døre, låger og låse
 Udluftningskanaler og udvendig belysning
Hvor arbejdet kræver særlig autorisation eller uddannelse,
sørger vi naturligvis også for det. Ved aftale om bygningsvedligeholdelse kan vi også tilbyde kontrol og vedligeholdelse af
sikkerhedsudstyr som eksempelvis kortslutningsmateriel og
brandslukningsmateriel.
Vores personale kan også tilbyde at håndtere rengøringen af
de forskellige bygninger. Det gælder f.eks. fejning, gulvvask
samt tømning og bortskaffelse.

Kom nemt i gang
Kontakt DELPRO på telefon 7632 2700
eller kontakt din sædvanlige
kontaktperson i DELPRO.
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