Checklista Flyttstäd
Grovkök
Rengöring av tvättmaskin in - utsida - bakom
Rengöring av tumlare in - utsida, damm filter
Rengöring doseringsluckor - filter av tvättmaskin
Rengöring av torkskåp in - utsida - ovanpå
Dammsugning av golv
Eventuell vask rengöres grundligt
Rör och ventiler torkas av
Rengöring golvbrunn-galler
Avdamning
Rum
Golv dammsugas - våttorkas
Golvlistor dammsugas - torkas av
Garderober torkas av inuti - utanpå - ovanpå
Hallen och Vardagsrum
Toalett/Dusch
Rengöring toalettstol, samt invändigt

Rengöring bakom toalettstol
Rengöring skåp - speglar
Rengöring i badkar och under
Rengöring av dusch glas
Rengöring av ventiler
Rör torkas av
Rengöring toalettlock/sitts
Avkalkning av kakel - avtorkas
Dammsugning- våttorkning golv
Golvbrunn rengörs

Kök
Armatur rengjord in - utvändigt
Golv dammsugas - våttorkas
Skåp/Lådor
Avfettning skåpsluckor - lådor och hyllplan
Diskbänk/vask/kökskran avfettas - torkas av
Beslag på luckor - lådor rengörs

Rengöring inuti och ovanpå skåp
Rengöring kakel

Spis
Avfettning hela spis
Rengöring front - bakom - sidor - ovan
Rengöring spishäll – kokplattor
Rengöring ugn - värmeskåp – ugnslucka
Rengöring mikrovågsugn in - utsida
Rengöring plåtar och galler
Rengöring av köksfläkt – filter

Kyl/Frys/Diskmaskin
Rengöring front - bakom - sidor - ovan
Rengöring hyllplan/galler/innerdörrar/lådor
Rengöring silar - diskmaskin
Diskmaskin front torkas av

Fönster
Rentorkning av fönsterbågar – fönsterkarmar. Fönster putsas in - utvändigt och emellan

Övrigt gäller:
Element torkas av framsida - bakom och emellan.
Dörrar - dörrkarmar - handtag torkas av samt alla
Kontaktuttag och strömbrytare avfettas och torkas rent.
Allround Service lämnar städgaranti på att
Flyttstädningen har blivit utförd enligt denna checklista.
Om du som kund anser att någon punkt på checklistan inte är
till din belåtenhet ber vi Er kontakta kundansvarig
inom 3 dagar från den dag då flyttstädningen ägde rum.
Tvättning av tak/väggar samt boning av golv ingår ej i flyttstädning. Nikotinfärgade ytskikt
går inte att städa bort. städning av biytor som balkong, utsida av fönsterbleck, förråd,
tvättstuga och garage kan du beställa detta separat.

