Storstädning
En storstädning är en totalrengöring av en bostad och mycket omfattande – väl rengjord är bostaden
när fläckar, smuts och damm är avlägsnade.
Du som kund bestämmer själv vad du önskar få städat, samt vad du som kund önskar att städningen
skall inkludera, vi anpassar jobbet efter dina önskemål.
Normalt kan en storstädning se ut så här:
Bostadsrum
✓
✓
✓
✓
✓

Målade ytor inkl. utrymmen mellan element och väggar rengörs. Ej tak, Ej väggar.
Fönster tvättas in- och utvändigt, fönsterbågar, snickerier torkas av.
Garderober, garderobsinredning och yta ovanpå garderob rengörs.
Golv, golvlister, dörrkarmar och trösklar avtorkas.
Ventilationsutsug torkas av.

Kök
Samma moment utförs som beträffande bostadsrum ovan.
✓ Spisen rengörs ut- och invändigt och golv- och väggytor bakom spisen rengöres på alla sidor.
Du som kund ansvarar över att dra fram spisen samt skruva av ugnsluckan om du önskar
rengöring mellan glasen.
✓ Köksfläkt samt ventiler rengörs in- och utvändigt.
✓ Kyl, sval och frys rengörs in-(om kund önskar) och utvändigt på alla sidor. Du som kund
ansvarar för att dra fram kyl och frys om du önskar städning bakom
✓ Köksinredning, skåp, lådor rengörs in- (om kund önskar) och utvändigt.
Badrum, WC
✓ Badrumsskåp rengörs och speglar tvättas.
✓ Toalettstol, tvättställ samt badkar/ duschkabin rengörs noggrant på in- och utsidor. Kund
ansvarar för att flytta fram badkar eller duschskåp om städning bakom önskas.
✓ Golvbrunnar rensas.
✓ Väggar och golv rengörs
Grovkök
✓
✓
✓
✓

Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs och avtorkas och filtren rensas.
Golvbrunnar och ventiler rengörs.
Förvaringsutrymmen rengörs.
Väggar och golv rengörs

Övriga utrymmen
✓ rengörs noggrant på motsvarande sätt.

Fönsterputs
✓ Fönsterputsning av bostadens fönster, och eller putsning av inglasad balkong kan du som
kund välja som tillval utöver beskrivningen av städningen, vi behöver veta hur många fönster
som skall putsas, samt om fönstren är av större modell, och om dessa går att öppna.

