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FARVERIG FACADE KOM TIL SYNE IGEN

Boligforeningen Århus Omegn i Viby J døjede 
med algevækst på de 25 boligblokkes facader. 
I 2016 besluttede boligforeningen, at det var 
på tide at gøre noget ved algeproblemet. 

Algevækst på bygninger er et generelt  
problem, der rammer stort set alle former 
for materialer og overflader som bl.a.  
træterrasser, teglsten, murværk, facader 
og sokler.

Facaderne hos Boligforeningen Århus Omegn 
var beklædt med 28 år gamle Steni Colour 
facadeplader, som funktionsmæssigt var i 
perfekt stand. De pakkede stadig bygninger-
ne ind efter forskrifterne. Algevæksten havde 
dog resulteret i, at bygningerne havde mistet 
meget af deres oprindelige udtryk, hvilket gav 
boligområdet et nedslidt og trist udtryk. 

For at sikre det bedst mulige resultat tog  
boligforeningen kontakt til FacadeRens, som 
har stor erfaring med at rense Steni facader. 
Indehaver af FacadeRens, Bjarne Falkenskov, 
fortæller om projektet:

-Den rensemetode, der skal anvendes,  
afhænger af pladetypen. Steni plader med 
glat overflade renser vi altid med børster og 
håndkraft for at undgå at beskadige pladerne, 
hvorimod plader med en ru overflade, såsom 
Steni Nature, renses med lavt vandtryk.  
Boligforeningen Århus Omegn var beklædt 
med Steni Colour, som har en glat overflade, 
så til dette projekt anvendte vi kun børster og 
håndkraft, hvilket gav et super flot resultat.

Produktviden som grundsten
For at kunne rense en Steni facade korrekt 
og derved levere det bedste resultat, er det 
ifølge Bjarne Falkenskov altafgørende at have 
kendskab til Stenis produkter og anvisninger 
for rengøring af disse. 

-Generelt er det nemt at vedligeholde Steni 
plader. Men naturligvis smitter vind og vejr af 
på facaden efter nogle år. Her kan vi hjælpe 
med at genskabe facadens udseende og for-
længe dens levetid mange år frem, fortæller 
Bjarne Falkenskov.

Det var erfaringen med rens af Steni facader, der gjorde, at Boligforeningen Århus Omegn i 
Viby J valgte FacadeRens til at rense den ældre facadebeklædning. 



 
STENI COLOUR

FAKTA

• 40 års funktionsgaranti

• Forventet levetid på mere end 60 år.

• Fremstillet af glasfiberarmeret  
polymerkomposit

• Robust overfor vind, vejr og hærværk

• Rengøres nemt og kræver minimal 
vedligeholdelse

29 ÅR GAMLE FACADER 
FIK NYT LIV

I lang tid var beboerne i afdeling 12 i Bolig-
selskabet Baldersbo kede af, at de knap 30 
år gamle Steni facader med årene var blevet 
begroet med grønne alger. I 2008 besluttede 
boligselskabet at gøre noget ved problemet. 
På trods af at Steni pladerne havde rundet 
de 29 år, var de stadig fuldt funktionsdygtige. 
Derfor besluttede boligselskabet, at det blot 
var nødvendigt med en grundig rengøring 
udført af professionelle.

Med 1.124 boliger fordelt i et højhus på 14 
etager og en tre-etagers blok er afdeling 12 
den største i Boligselskabet Baldersbo. Det 
var derfor afgørende, at firmaet, som skulle 
udføre projektet, var i stand til at løfte en så 
omfattende opgave.

Boligselskabet valgte FacadeRens på grund 
af virksomhedens flerårige erfaring med at 
rense Steni facader og store facadearealer for 
både virksomheder og boligforeninger. Indehaver 
af FacadeRens, Bjarne Falkenskov, fortæller om 
projektet:

-Baldersbo-projektet var omfattende, fordi 
algerne havde sat deres spor, men da Stenis 
produkter generelt er rimelig nemme at ren- 
gøre, klarede vi det på forholdsvist kort tid. Vi 
rensede facaden med håndkraft, hvilket gav 
et virkelig flot resultat, som boligselskabet var 
meget tilfreds med.

Nem rengøring 
Det er ikke altid naturskabte problemer, som 
ødelægger en facades udseende. Mange virk-
somheder, boligforeninger og offentlige instanser 
kæmper med graffiti, som er utrolig vanskeligt at 
vaske væk. Dette er dog ikke tilfældet på facader 
fra Steni, hvor graffiti fjernes uden besvær.

-Vores produkter udmærker sig ved, at graffiti 
nemt kan vaskes af med miljøvenlige pro-
dukter. Derfor ses vores farverige plader også 
på flere renoverede S-togsstationer. Udover 
at pladerne skal være slagfaste, stiller DSB 
nemlig også det krav, at de skal være nemme 
at rengøre for graffiti, fortæller direktør i Steni 
Danmark, Claus Bøgeskov.

I 2008 besluttede Boligselskabet Baldersbo at få FacadeRens til rengøre 
de på daværende tidspunkt 29 år gamle Steni facader, der prydede den  
store afdeling 12 i Ballerup.



STENI Danmark A/S
Galoche Alle 12 - 4600 Køge
T : +45 70 27 01 22
E : steni@steni.dk
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Rens af facader er ikke nogen leg. Når faca-
den på en bygning trænger til en kærlig hånd, 
er det vigtigt at have styr på, hvilken type 
facadebeklædning der er tale om. Det har 
stor betydning for, hvilke metoder der skal 
anvendes til at rense facaden. Hvis en facade 
renses på den forkerte måde, kan det have 
negative konsekvenser for facadens levetid. 

FacadeRens tilbyder facaderens i hele 
landet, og virksomheden er specialister i rens 
af facader, der giver nyt liv til ejendomme 
uden dyr renovering. Hos FacadeRens er 
kunde og kvalitet i centrum, og forret-
ningsfilosofien er, at der skal leveres et 
perfekt resultat hver gang.

-Hos os er kvalitet altafgørende, og vores 
kernekompetence er facaderens af høj 
kvalitet, udført på en korrekt måde, så fa-
caden ikke tager skade og holder længere. 

Vi arbejder ud fra vores specialiserede 
viden om forskellige typer af facader, og 
det gør, at vi kan levere det bedste resul-
tat, fortæller Bjarne Falkenskov, som er 
indehaver af FacadeRens.

Mere end bare rengøring
Når projekterne udføres, oplever Faca-
deRens ofte, at virksomheden ikke blot 
rengør facaden, men også giver nyt liv 
til bygningen. Arbejdet spreder glæde og 
værdi hos både kunden og i området. 

-Når vi udfører en opgave, får bygningen 
et helt nyt udtryk. Vi oplever også, at 
forbipasserende stopper op og fortæller 
os, at vores arbejde virkelig pynter. Det gør 
arbejdet meningsfuldt, og vi føler, at vores 
arbejde giver værdi hele vejen rundt – 
både for ejerne af bygningen og nærmiljøet, 
fortæller Bjarne Falkenskov.

FACADERENS I 
VERDENSKLASSE

FacadeRens er specialister i at rengøre facader i alle afstøbninger. I virksomheden  
er der fokus på kvalitet og på at sikre det perfekte resultat hver gang. Denne filosofi  
har resulteret i en tilfreds kundeskare og et ry som en af Danmarks bedste.

Kunden i centrum
Udover at have et stort fokus på kvalitet 
og et ry som en af de bedste i Danmark 
til at rense facader, så er det også vigtigt 
for FacadeRens at være i tæt kontakt med 
sine kunder undervejs i løbet af et projekt 
og holde dem informeret om processen.

-Vores altoverskyggende værdi er, at kun-
den er i centrum. Noget vi går meget op i 
er at være i tæt dialog med vores kunder 
og løbende informere dem om vores  
arbejde. Det gør vi for, at kunden kan føle 
sig tryg, og så vi hurtigt kan give besked, 
hvis vi støder på problemer eller opdager 
udfordringer ved projektet, siger Bjarne 
Falkenskov.

www.facade-rens.dk
T: 70267520
E: bf@facade-rens.dk 


