
Facility Management - din genvej til CPH



Vores services
CPH leverer en række forskellige services, som du kan læse 
mere om herunder. Alle vores services leveres af dygtige 
medarbejdere, som kender Lufthavnens rutiner og regler og som 
alle har stor erfaring indenfor deres områder. Vi samarbejder og 
koordinerer vores ydelser, så du får servicen til tiden 
– og i den helt rigtige CPH-kvalitet.

CPH’s rengørings- og affaldsteam 
(Asset Cleaning) håndterer alle typer 
af rengøringsopgaver: i den kvalitet og 
med frekvens, du har behov for. Vores 
professionelle planlæggere sikrer at du 
får et tilbud og en serviceaftale som tager 
højde for din butiksdrift, og som sikrer at 
vores dygtige rengøringsassistenter leverer 
den rigtige kvalitet. 

Vi tilbyder
• Soignering
• Hovedrengøring
• Grundig rengøring
• Tæpperens / møbelrens
• Linned / papirvarer
• Vinduespolering
• Håndværkerrengøring
• Ad hoc rengøring
• Loftsrengøring
• Oliering af gulve
• Slutrengøring
• Afhentning af affald
• Ekstra affald
• 24 timers rådighedsvagt
• Rengøringsudkald

Du kan se en detaljeret beskrivelse i 
produktbladet ”Rengøring”.

CPH tilbyder, i samarbejde med vores 
partnere på området, at håndtere hele 
din logistik og varemodtagelse, fra varen 
ankommer på rampen i Varegård Øst, til 
den står klar til salg i din butik. Vi sørger 
for en professionel og sikker håndtering af 
dine varer, håndtering og sortering af dit 
affald og eventuelt returgods. 

Vi tilbyder
Varemodtagelse, som inkluderer
• Scanning
• Bufferlager
• Affaldshåndtering

Øvrige services
• Transport til butik
• Transport til lager
• Indlagring
• Lagerpluk
• Transport fra lager til butik
• Retur
• Forsendelse
• Affald ekstra
• Ad hoc opgaver

Rengøring
Logistik og 
vare modtagelse



Som lejer I 
CPH får du 

enkelt adgang 
til vores FM 

services. 
Vi tager os af 

driften, så du kan 
fokusere på salget.

CPH’s IT afdeling kan hjælpe dig med 
at sammensætte lige præcis den pakke 
af IT-ydelser din forretning har brug for. 
Vi leverer din opkobling, det trådløse 
netværk eller hoster dine servere, 
alt sammen i den kvalitet og til det 
serviceniveau som er nødvendigt for 
din forretning. Sammen med vores 
professionelle IT folk gennemgår vi dit 
behov og finder en løsning til dig.

Vi tilbyder
Serviceniveau 
• Basis
• Bronze
• Sølv
• Guld

Leverancer
• Internetopkobling
• Netværk
• Kabling
• Telefoni
• Adgangskontrol
• Asset tracking
• Serverhosting
• TV - tv-pakker
• WIFI
• Tekniker pr. time

Hvem har det største kendskab til 
teknikken i lufthavnen? Det er selvfølgelig 
CPH’s egen tekniske afdeling og teknikere. 
Som lejer og kunde i CPH, har du 
mulighed for at bestille teknisk kvalificeret 
hjælp, med kort varsel. Vi tilbyder dig 
hjælp med alle tekniske services, dog 
undtaget hårde hvidevarer. 

Vi tilbyder
• Lyskildeskift
• Eltavle-service
• Servicering af afløb
• Blandingsbatterier og vaske
• Servicering af ventilationsanlæg
• Servicering (forebyggende)
• Håndværker pr time
• Skift af lås
• Låsesmed
• Liftleje
• Leje af tekniker på timebasis

Dine muligheder
Som lejer og kunde i CPH, har du den fordel at du selv bestemmer 
hvilke af vores services du ønsker at gøre brug af, og til hvilken kvalitet. 
I samarbejde med vores Facility Management koordinator bestemmer 
du hvilke ydelser du ønsker at gøre brug af. Kort fortalt, vi hjælper 
dig med at fokusere på det vigtigste for os alle sammen: at give vores 
passagerer en god oplevelse i shopping centret!

IT Tekniske services



Kontakt os
Vil du vide mere om de services CPH kan tilbyde, så 

kontakt os for en uforpligtende dialog. Vores erfarne 
specialister bidrager gerne med gode råd og vejled-

ning om, hvordan vi sammen kan sikre din forretning 
optimale betingelser for at betjene vores fælles kunder. 

Hvis du har behov og ønsker, som ligger ud over de ser-
vices der er beskrevet i folderen eller i produktbladene, skal 

du ikke tøve med at kontakte os. Vi er altid åbne overfor 
nye ideer og spændende tanker.

Hvordan?
Hvis du vil bestille nogle af vores services, have et uforpligtende 

servicebesøg eller bare høre mere om vores tilbud så står vi til 
rådighed. Du kan kontakte os på +45 3231 3231 eller på 

kundeservice@cph.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.


