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Checklista storstädning

Städningen är omfattande och följande ingår:

Generella moment i alla rum

● Dammsuger och våttorkar golv.

● Dammsuger på och under mattor där det är möjligt (utan att flytta på mattorna).

● Tar bort ev. spindelväv och damm från väggar och tak.

● Dammsuger och våttorkar element, fria ytor

samt ovanpå garderober och skåp.

● Dammtorkar hyllor och tavlor.

● Dammtorkar eluttag och kontakter.

● Dammtorkar lampor.

● Torrdammar elektronik (rör ej  bildskärmar).

● Putsar speglar.

● Tömmer papperskorgar.

Sovrum

● I sovrummen utför vi alla  generella moment.
● Dammtorkar eller dammsuger sänggavel/-karm.

Hall

● Dammtorkar ledstång, räcken och spjäll i trappa.

● Dammsuger och torkar av skoställ och hatthylla.

Badrum och toalett

● Torkar väggar och golv.

● Putsar blandare, kranmunstycke och rör i dusch.

● Avfettar och avkalkar väggar och fogar i duschutrymme,

där det är möjligt.

● Rengör badkar och under badkaret (om fronten är borttaget).

Fortsättning på nästa sida.
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Kök

● Torkar av fläkten på ovan- och undersida.

● Rengör ovanpå skåp och hyllor.

● Torkar av utsidan på köksluckor.

● Torkar av kyl och frys utvändigt.

● Rengör kakel/stänkskydd ovanför diskbänk.

● Torkar av socklar.

● Rengör mikrovågsugn ut- och invändigt.

● Torkar diskmaskin utvändigt.

● Rengör ut- och invändigt i skåp där sopbehållare finns.

● Tömmer sopor och torkar sopkorg.

● Putsar diskho, blandare, propp och sil.

Vardagsrum

● I vardagsrum utför vi alla de generella momenten på listan.

Tilläggstjänster

● Fönsterputs

● Invändning ugnsrengöring

● Invändning rengöring av kylskåp och frys

● Invändning rengöring av köksskåp och lådor

● Balkong- och garagestädning

● Putsning av kristallkrona

● Putsning av mässing eller silver

● Skinnvård av soffor

● Strykning

Vi är flexibla: Städinstruktionen kan även justeras efter Era önskemål. Förutsättning: Lokalerna är tömda från hinder som

kan vara i vägen exempelvis: byggmaskiner, verktyg, och byggmaterial. Vatten ska finnas tillgängligt.

Du är alltid välkommen att ringa om du har frågor eller synpunkter: 08 - 773 20 85
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