STORSTÄDNING
I Storstädning privat ingår:
KÖK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtorkning av diskbänk, arbetsbänk, kranar, undersida diskbänk samt avloppsrör
Avtorkning av kakel ovanför diskbänk/arbetsbänk/spis
Avtorkning av kyl och frys utvändigt
Utvändig avtorkning köksskåp, lådor och handtag
Avtorkning av socklar vid golvet på underskåp och övriga snickerier
Ugnsrengöring. Dammsugning och våttorkning runt och bakom spishäll. Kunden ansvarar för att spis dras fram
Om rengöring mellan glasen önskas monterar kunden själv isär och ihop glasen
Typ av spishäll specificeras vid bokning
Rengöring av mikro in- och utvändigt
Avtorkning av läktkåpa utsida och undersida (ej inuti)

BADRUM OCH TOALETT
• Avkalkning/rengöring av badkar Avtorkning i badrumsskåp om de är tömda. Kunden ansvarar för att front demonteras och
monteras)
• Avtorkning av skåpluckor utvändigt samt front till lådor och handtag. Avtorkning av duschkabin och i duschutrymme.
• Rengöring i golvbrunn
• Rengöring och avtorkning av kakel/klinkers (ej mögel). Avtorkning av kranar, duschslang/duschmun-stycke. Avtorkning av
VVS-rör (högst 2,5 m)
• Rengöring av toalettstol i och utanpå
• Avtorkning av handfat inklusive undersida
• Avtorkning av väggar i badrum
• Avtorkning av krokar, handdukshängare/värmare

ÖVRIGT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtorkning med torr trasa fast belysning.
Avtorkning med torr trasa av eluttag, strömbrytare och elskåp
Avtorkning av dörr och dörrkarmar, avtorkning dörrhandtag
Avtorkning insida av entrédörr
Putsning av inglasade dörrar
Avtorkning av element, även borstning bakom
Dammsugning och avtorkning garderober (även inuti om de är tömda). Kunden ansvarar för att tömma garderober
Dammsugning av golv, trösklar samt mattor. Våttorkning av golv. Notera att vi inte lyttar möbler
Dammsugning/ dammtorkning golvlister
Avtorkning med fuktig trasa av fria horisontella ytor på bord, stolar, skåp och hyllor (högst 2,5 m)
Putsning av speglar
Borttagning av spindelväv i tak (högst 2,5 m)
Damning av tavelramar
Avtorkning av ledstänger och trappräcken. Sopning/dammsugning samt våttorkning av trappsteg
Avtorkning utvändigt av torkskåp/tumlare och tvättmaskin
Avtorkning utsida ventil (högst 2,5 m)
Väggar dammas vid behov och spindelväv tas bort. Avtorkning av väggpanel. (högst 2,5 m)

Vid de tillfällen då överenskommen tid ej räcker prioriterar vi Kök och Badrum.
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