
Renhold i Skien og 
Porsgrunn 
eClean er her for å gjøre din hverdag enklere. Vi er et 

profesjonelt vaskebyrå som holder til i Grenland og vi 

utfører renhold i Telemark og Vestfold (Skien, 

Porsgrunn, Langesund, Kragerø, Larvik, Sandefjord, 

Drangedal), eClean knytter etterspørsel med service, 

kvalitet og godt humør. Renhold er viktig, la oss gjøre 

jobben for deg! 

Velg ønsket renholdsservice 
Vi tilbyr forskjellige løsninger renhold. Hjemmerenhold, 

i privat bolig, utført med vår 50punkts sjekkliste, med alt 

av tilleggsønsker tilgjengelig. Bedriftsrenhold, vi utfører 

vask av lokaler, små bedrifter og kontorrengjøring. 

Vindusvask, vi gir deg skinnende rene vinduer innvendig 

og utvendig enten det er hjemme eller på kontoret. 

Flyttevask, vi hjelper deg med vaskingen om du skal 

flytte inn eller ut. 

 

Hvorfor leie et rengjøringsfirma som eClean og 

hvorfor er renhold viktig? 

Å velge godkjente renholdsbedrifter som eClean er et 

aspekt å vurdere om du selv har en bedrift eller ikke har 

nok tid til å opprettholde ditt private hjem. Mange kaster 

https://eclean.no/bedriftsrenhold/


imidlertid ofte bort dette alternativet uten å vurdere alle 

fordelene som denne tjenesten kan tilby. 

Ansettelsen av fagfolk som er spesialisert i 

rengjøringssektoren sikrer et kvalitetsresultat, noe som vil 

gi deg muligheten til å fokusere på andre aspekter av livet 

ditt eller din bedrift uten å måtte bekymre deg for 

rengjøringen. 

En annen av de store fordelene med tjenestene som tilbys 

av denne typen selskaper, er at vi jobber med spesialiserte 

produkter, noe som gjør at vi kan holde orden på 

renholdet i enhver form for virksomhet eller situasjon på 

en effektiv måte. 

Hvorfor vente? Har du behov for vaskehjelp til innendørs 

husvask, vask ved flytting eller renovasjon kontakt oss og 

få en profesjonell renholder for å gjøre jobben.  

Utvalg av renholdtjenester 

Rengjøringsselskaper er en av de mest kontraktspliktige 

tjenestene, siden vi spesialiserer oss på bransjen, vi tilbyr 

både vedlikehold og rengjøring av alle typer overflater. 

På samme måte tilbyr vårt selskap ikke bare 

grunnleggende rengjøring og vedlikehold av 

infrastrukturer, men gir oss også muligheten til å rengjøre 

dybdeflater som ovner, skap, kjøleskap og glass. 



Av denne grunn kan du leie eClean for kontorbygg, 

restauranter eller bare for ditt hjem, fordi vi tilbyr et bredt 

utvalg av tjenester som oppfyller alle typer behov. 

I tillegg til dette er å ansette et rengjøringsfirma det 

ideelle alternativet hvis du står overfor en vanskelig 

situasjon. 

Det er også viktig å ta hensyn til det faktum at 

arbeidstakere i disse selskapene har det nødvendige 

utstyret ved rengjøring av kompliserte overflater, for 

eksempel vinduene i bygninger. 

Hvor mye koster renhold? 

En av hovedgrunnene til at man noen ganger avviser 

ideen om å ansette et rengjøringsfirma, er bekymringen 

for bekostning dette kan medføre. Men eClean tilbyr 

virkelig konkurransedyktige priser på grunn av den høye 

etterspørselen etter denne tjenesten. 

Vi er et spesialisert selskap innen rengjøringssektoren 

som garanterer et optimalt resultat, 

topp hjemmerengjøring og samtidig en uslåelig pris / 

kvalitetsforhold. 

Prisen på renholdspakkene og vask av din bolig kommer 

anpå størrelse mtp antall rom, kjøkken og bad. Ved å 

klikke inn på “book nå” kan du selv legge inn rommene 

for din bolig og deretter regnes prisen ut automatisk. På 

denne måten velger du enkelt selv om du ønsker vask av 

hele boligen eller kun noen av rommene. Det samme 

prinsippet gjelder for vindusrengjøring. 

https://eclean.no/hjemmerenhold/
https://eclean.no/vindusvask/


EClean er et tilpasningsdyktig renholdsfirma som setter 

kunden i fokus, noe som betyr at det vil være deg som 

etablerer rengjøringsplanene og dagene i henhold til dine 

behov og budsjettet som du har tilgjengelig. 

Du kan også leie tjenestene våre sporadisk, for eksempel 

for regelmessig rengjøring av virksomheten din eller 

visse overflater som trenger regelmessig vedlikehold, for 

eksempel glassoverflater. 

Faktumet om å ha et rent og ordentlig miljø er viktig, 

spesielt viktig kan det være for bedrifter med stor trafikk 

av kunder/besøkende/arbeidere for å opprettholde både 

godt arbeidsmiljø og god omtale.  

 I tillegg er dette en måte å gi et passende miljø for våre 

arbeidere, noe som igjen kan øke ytelsen og 

effektiviteten, og for kunder slik at de ønsker å returne til 

din bedrift og bli en del av din voksende kundegruppe, 

slik at langsiktige fordeler blir sikret. 

Erfaring med renhold 

Kvaliteten på resultatene som tilbys av vårt 

rengjøringsfirma er unik og skyldes at vi er i stand til å 

utføre vedlikehold av forskjellige overflater som ofte kan 

være vanskelig for kunder å vite hvordan man skal 

håndtere. Dette er kunnskap som er opparbeidet gjennom 

lang erfaring. 

I tillegg kan bruk av profesjonelle rengjøringstjenester 

være langsiktige økonomiske besparelser siden 



resultatene av arbeidet er mer holdbart og det er derfor 

mindre innkjøp av renholdsprodukter. 

Et annet viktig aspekt å ta hensyn til er at alle 

arbeidstakere i eClean er lovlig ansatt i tillegg er de også 

forsikret i arbeid, slik er det enda en mindre bekymring 

for kunden.   

Som du kan se, er å ansette et rengjøringsfirma som 

eClean et av de beste alternativene for å legge til side 

bekymringene knyttet til vedlikehold av din bedrift eller 

dit hjem, og du vil ha mer ledig tid til å nyte. 

Hvor vasker vi? 

Hovedområdene som foreløpig er i fokus er Skien, 

Porsgrunn, Langesund, Larvik, Sandefjord, Drangedal og 

Kragerø da disse har mest etterspørsel. Vi utfører også 

oppdrag utenfor disse byene. Ønsker du renhold og bor 

utenfor dette området så vil vi mer enn gjerne hjelpe. 

Kontakt oss her på siden via kontaktskjema, på Facebook 

eller send en epost til support@eclean.no så finner vi en 

løsning som passer for deg. 

 


