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Dammsugning och moppning av golv
Rengöring av golvlister, dörrfoder, dörrar, elkontakter, strömbrytare
Rengöring av karmar, fönsterbrädor samt målade ytor
Rengöring av garderober, in- och utvändigt (om de är tömda)
Rengöring av element
Avdamning av väggar
Rengöring av luftventiler
Fönsterputsning, inkl. rengöring av fönsterkarmar









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













Rengöring av toalettstol och tvättställ
Rengöring av badkar, in- och utvändigt samt under
Rengöring av väggar, avkalkning
Rengöring av vattenledningar/rör
Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in- och utvändigt
Golvbrunnar öppnas och rengörs inuti
Avtorkning av fast belysning
Putsning av fönster och speglar
Rengöring av badrumsskåp, in och utvändigt
Balkong/veranda
Dammsugning av golv










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
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 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.

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.

Garanti.
Ges på samtliga flyttstäduppdrag till alla våra kunder vilket innebär att ni alltid kan vara 100% säkra
på att vi har utfört arbetet på ett bra och ansvarsfullt sätt.
Skulle ni eller köparen inte vara nöjda, kontakta oss så åtgärdar vi dessa brister helt kostnadsfritt.
Reklamation av ev. brister skall ske inom 10 dagar efter flyttstädtillfället via telefon, sms eller e-post.
Vi åtgärdar då dessa kostnadsfritt. Besiktiga gärna flyttstädningen samma dag så att vi hinner åtgärda
ev. brister innan den nye hyresgästen eller ägaren flyttar in.
Vi förbehåller oss rätten att åtgärda eventuella brister i flyttstädningen om dessa reklmerats inom 10
dagar. Vi betalar inte ut någon ersättning om kunden/köparen själv åtgärdar eventuella brister i
flyttstädningen.

