
Av- och urtorkning av skåp, lådor och bänkar.  
Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti). 
Avtorkning av belysning, där möjligt även invändigt.  
Rengöring av diskbänk, kranar, bänkskivor. 
Rengöring av mikro in och utsida. 
Vattenlås öppnas och rengörs (ej avlopp). 

BADRUM OCH TOALETT 
Rengöring av all sanitet, även under badkar (badkarsfront nedmonteras och återställes av kund). 
Rengöring av väggar. Rengöring av utdragen tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Rengörs 
in- och utvändigt.  Golvbrunnar och ventiler rengörs. 
Förvaringsutrymmen rengörs. 

Avtorkning av belysning, där möjligt även invändigt.  
Vattenlås öppnas och rengörs (ej avlopp). 

INFÖR FLYTTSTÄDNINGEN
Se till att det är tomt i skåp, hyllor samt att kyl och frys är urplockade och avstängda,. Dra även fram 
kyl och frys, diskmaskin, tvättmaskin, ugn, torktumlare om det är möjligt, så återställs dessa efter ut-
förd städning. Vattenlås städas endast om det är åtkomligt utan bortmontering av hyllor och liknande. 
Pressateljén tillhandahåller material och utrustning för städningen. Befintliga skador eller problem 
måste rapporteras innan städningen påbörjas, exempelvis fönsterrutor som ej går att öppna. Vill du 
dessutom få förråd och garage städat samt ”prylar” bortforslat kan du beställa detta separat. 

På vår flyttstädning har du alltid full garanti att din bostad blir godkänd av den inflyttande eller 
hyresvärden. När du beställer en flyttstädning hos oss så har du alltid garanti att städningen blir 
färdigställd den dag vi kommit överrens om. Skador som kommer av slitage, t ex o-ringar, packningar 
och persiennsnören som går av, lämnar vi ej garanti på. Flyttstäd avser inte sanering av t.ex mögel 
eller svamp. Om något skulle hända täcker Pressateljéns försäkringar eventuella skador på person 
och egendom som vår personal orsakar. Om du mot förmodan inte är nöjd med vårt arbete åtgärdar 
vi naturligtvis det i samråd med dig. Vårt enda krav är att du gör din reklamation senast 3 dagar efter 
utförd städning/inflyttning.  
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Flyttstädning

FLYTTSTÄDNING MED FÖNSTERPUTS
I flyttstädningen ingår förutom fönsterputs följande moment.

SAMTLIGA RUM 
Rengöring av golv. 
Rengöring av målade ytor samt utsida ventiler. 
Dammtorkning av målade väggar samt Fläckborttagning målade väggar. 
Rengöring av garderober, in- och utvändigt (om de är tömda). 
Öppenspis dammsugs (sot från eld kan kvarstå).  

KÖK 
Rengöring av utdragen kyl och frys in- och utvändigt.  
Rengöring av utdragen spis in- och utvändigt, även ugnsplåtar.
Rengöring av utdragen diskmaskin in- och utvändigt. 

GARANTI
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