
 

 

Forretningsidé i  CLEANS 
 
 
Formål: Alt hvad vi gør, har til formål at forbedre vores alles miljøindsats og bidrage til en sundere 
fremtid. 

Mission: Vi gør en indsats for miljøet. Det gør vi ved at tilbyde bæredygtige måtte- og 
rengøringsløsninger. Vi vil være en simpel løsning for kunden, hvor vi har fokus på at være i et 
samarbejde med kunden om løsninger og behov, der styrker den cirkulære økonomi og vores alles 
sundhed. 

Vision: Vi vil være den foretrukne leverandør af købemåtte- og rengøringsløsninger i gulvhøjde 

Værdier:  

1. Ansvarlighed - Respekt for verdens fremtid og de kommende generationers fremtid. Fokus 
på cirkulær økonomi og genanvendelse, så vores miljøarv mindskes. 
 

2. Passion – Vi står op hver dag og tror på, at vores arbejde gør en forskel 
 

3. Rummelighed - Det er alfa og omega, at kunden føler sig mødt i behov og løsninger 
 

4. Professionalisme – Vi sætter en ære i at være så gennemsigtige, som overhovedet muligt 
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