Flyttstädning
Vårt professionella städare gör ordentligt rent ner till minsta lilla list och ser även till att städa
på de ställen man ofta glömmer bort. Varje hem är unikt – därför anpassar vi vår städning
efter dina önskemål. Vi städar så att det blir rent på riktigt.
Samtliga rum rengörs noggrant från golv till tak, vi dammar, dammsuger och våttorkar .Vi
lägger extra energi på ditt kök och badrum då vi vet att dessa ofta behöver lite extra kärlek.
Informera oss gärna om du har känsliga material, t.ex. marmor eller mässing i din bostad.
Tänk på att ju fler lösa föremål som är undanplockade desto mer fokus kan vi lägga på
städningen. Vi erbjuder alltid två arbetsdagars garanti på vår storstädning .

Generella momenten vi utför i alla rum
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Avtorkning med torr trasa fast belysning.
Avtorkning med torr trasa av eluttag, strömbrytare och elskåp.
Avtorkning av dörr och dörrkarmar, avtorkning dörrhandtag.
Avtorkning insida av entrédörren.
Av fläckning av inglasade dörrar, inklusive putsning av fönsterdel upp till 1,8 m.
Avtorkning av element och horisontella elementrör, även borstning bakom.
Avtorkning och dammsugning av garderober in och utvändigt om de är tömda.
Dammsugning av golv, trösklar samt mattor. Våttorkning av golv. Notera att vi inte
flyttar tyngre möbler.
Dammsugning av golvlister inkl fläckborttagning.
Dammsugning av klädda/stoppade möbler. Avtorkning med fuktig trasa av
fria horisontella ytor på bord, stolar, skåp och hyllor (högst 2,5 m).
Tömning av papperskorgar i alla rum.
Putsning av speglar.
Borttagning av spindelväv i tak.
Damning av tavlor.
Avtorkning av ledstänger och trappräcken.
Sopning/dammsugning samt våttorkning av trappsteg.
Avtorkning in- och utvändigt av torkskåp/tumlare och tvättmaskin.
Rengöring av tvättmedelsfack.
Avtorkning utsida ventil (högst 2,5 m).
Väggar dammas vid behov och spindelväv tas bort.
Avtorkning av väggpanel.

Sovrum
•
•
•
•

I sovrum utför vi de generella momenten och dessutom
Bäddar sängar.
Bäddar rent om nya lakan ligger framme.
Dammtorkar eller dammsuger sänggavel/-karm

Kök
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Avtorkning av diskbänk, arbetsbänk, kranar, undersida diskbänk samt avloppsrör i
kök. Putsar diskho, blandare, propp och sil.
Avtorkning av kakel ovanför diskbänk/arbetsbänk/spis.
Avtorkning av kyl och frys utvändigt och invändigt, även under om möjligt. De måste
vara tömda och avfrostade innan städning påbörjas. Även bakom om kund har dragit
fram kyl/frys.
Torkar köksluckor ut- och invändigt., lådor och handtag, inuti om de är tömda.
Rengör ovanpå skåp och hyllor.
Torkar diskmaskin ut- och invändigt.
Rengör fläkt och fläktfilter (ej kolfilter).
Avtorkning av socklar vid golvet på underskåp och övriga snickerier.
Tömning och avtorkning i och runt sopbehållare.
Ugnsrengöring samt avtorkning av ugnsplåtar och galler. Spisen dras fram om
möjligt och dammsugning och våttorkning görs under och bakom samt avtorkning
mellan glas (demontering av kund). Typ av spishäll specificeras vid bokning.
Rengör mikrovågsugn ut- och invändigt.
Torkar diskmaskin ut- och invändigt.
Badrum
Avkalkning/rengöring av badkar (front demonteras och monteras av kund).
Avtorkning i badrumsskåp om de är tömda.
Avtorkning av skåpsluckor in/utvändigt samt front till lådor och handtag.
Avkalkning av duschkabin och i duschutrymme. Avfettar och avkalkar väggar
och fogar i duschutrymme om det är möjligt.
Rengör utsidan av vitvaror samt i tvättmedelsbehållaren på tvättmaskinen.
Avtorkning i golvbrunn.
Rengör filtret i torktumlaren.
Rengör utsidan av vitvaror samt i tvättmedelsbehållaren på tvättmaskinen.
Avkalkning och avtorkning av kakel/klinkers (ej mögel).
Avtorkning av kranar/blandare, duschslang/duschmunstycke (ej vattenlås).
Avtorkning av vågräta VVS-rör (högst 2,5 m).
Rengöring av toalettstol i och utanpå.
Rengöring av handfat inklusive avtorkning av undersida.
Avtorkning av väggar i badrum, ej tapet.
Avtorkning av krokar, handdukshängare/värmare.

Tillägg till Storstädning
Vi kan också hjälpa dig med :
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Fönsterputsning
Putsning av inglasad balkong, halva eller hela partier.
Balkongstädning.
Sopning av balkong.
Rengöring av fönsterbleck.
Rengöring av persienner.
Avtorkning fönsterkarmar.
Avtorkning fönsternisch.
Städning av förråd.
Städning av garage.
Rengöring hushållsmaskiner.
Bädda rent säng.
Rengöring av tak.
Städning av vind.
Rengöring av väggar.

