Storstädning

Vid en storstädning tar vi med oss allt som behövs för att genomföra arbetet dock uppskattar vi om
vi vid bokningen kan få information om ifall dammsugare, mopp och hink och/eller stege finns
tillgängliga. Fönsterputs är självklart inkluderat.
Kök
Rengör diskhon och kranar.
Torkar av allt kakel ovanför diskbänken.
Torkar av alla köksluckor utvändigt.
Torkar ovanpå köksskåp.
Torkar alla vitvaror utvändigt, inkl.
brödrostar, vattenkokare, kaffebryggare.
Rengör mikrovågsugn invändigt och
utvändigt.
Tömmer papperskorgar och torkar av
utrymmet under diskbänken där soporna
kastas.
Rengör alla öppna ytor som tex bord,
stolar, fönsterbrädor, kontakter m.m.
Torkar av lampor.
Rengöring av luftventiler utvändigt.
Dammtorkar karmar och dörrar.
Dammsuger och moppar golv.
Rengöring av samtliga köksskåp och
lådor invändigt*.

*Om lådor/skåp är tömda

Ugnsrengöring samt avtorkning av
ugnsplåtar och galler.
Avtorkning av kyl in- och utvändigt
Badrum och WC
Rengöring och avkalkning av
dusch/kabin och badkar.
Rengör handfat och toalettstol.
Torkar av allt kakel.
Rengör alla kranar och rör.
Putsar speglar.
Torkar dörrar, karmar och fönsterbrädor.

Som vi kommer åt

Rengör under badkaret.
Dammsuger och moppar golv.
Rengöring av luftventiler utvändigt.

Om badkar fronten saknas eller är
borttagen

Storstädning
Rengöring av skåp och luckor utvändigt
och invändigt*.

Om skåp är tömd

Alla rum
Dammsuger golv och mattor.
Moppar golv.
Avtorkning av möbler, lampor,
fönsterbrädor, värmeelement,
dörrkarmar, kontakter och fria ytor.
Tömmer papperskorgar.
Bäddar sängar.
Skakning av filtar och prydnadskuddar.

Om möjligt finns till att göra det utomhus

Dammsugning av klädda möbler och
borttorkning av lös smuts från övriga.
Dammsugning av golvlister.
Putsning av speglar.
Borttagning av spindelväv i tak.

VANLIGA FRÅGOR OM STORSTÄDNING

Vad ska jag förbereda inför storstädning?
Ytterst lite behöver förberedas inför en storstädning, men det underlättar givetvis städningen och
minskar tidsåtgången ju mer som är undanplockat inför vårt uppdrag. Detta är självklart inget
måste. Om en stege finns i hemmet får denna gärna ställas fram, om inte så tar vi givetvis med
en.

Hur lång tid tar en storstädning?
Tidsåtgången beror på storleken på uppdraget men också på andra faktorer som möblemang,
material och planlösning. Har du speciella önskemål kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Behöver jag tillhandahålla städmateriel?
Nej. Vid en storstädning tar vi med oss allt som behövs för att genomföra arbetet, dock
uppskattar vi om vi vid bokningen kan få information om ifall dammsugare, mopp och hink
och/eller stege finns tillgängliga.

