VISNINGSSTÄDNING
I Visningsstädning ingår:
KÖK
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtorkning av diskbänk, arbetsbänk samt kranar
Avtorkning av kakel ovanför diskbänk/arbetsbänk/spis
Avtorkning av vitvaror utvändigt
Avfläckning av skåpluckor utvändig samt front till lådor och handtag
Avtorkning av socklar vid golvet på underskåp och övriga snickerier
Rengöring av utdragen spis, ugn in- och utvändigt
Rengöring av mikro in- och utvändigt
Avtorkning av fläktkåpa utsida och undersida (ej inuti)

BADRUM OCH TOALETT
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtorkning/rengöring med fuktig trasa av badkar
Avtorkning av skåpluckor utvändigt samt front till lådor och handtag
Avtorkning av duschkabin och i duschutrymme
Avtorkning av golvbrunn utvändigt
Rengöring av kakel/klinkers (ej mögel)
Avtorkning av kranar, duschslang/duschmunstycke
Rengöring av toalettstol i och utanpå
Avtorkning av handfat inklusive undersida

ÖVRIGT
• Avtorkning med torr trasa av eluttag, strömbrytare
• Avfläckning av dörr och dörrkarmar, avtorkning dörrhandtag
• Avtorkning insida av entrédörr
• Avfläckning av inglasade dörrar
• Avtorkning av element, även borstning bakom
• Avtorkning av alla fönsterbrädor
• Avfläckning av garderobsdörrar utsida
• Dammsugning av golv, trösklar samt mattor. Våttorkning av golv
• Notera att vi inte flyttar möbler
• Dammtorkning av golvlister
• Avtorkning med fuktig trasa av fria horisontella ytor på bord, stolar
• Putsning av speglar
• Avtorkning av tavlor, möbler etc
• Avtorkning av ledstänger och trappräcken
• Sopning/dammsugning samt våttorkning av trappsteg
• Avtorkning utvändigt av torkskåp/tumlare och tvättmaskin
• Damning runt och utanpå ventil (högst 2,5 m)
Önskar Du få fönstren putsade så säg till när du bokar Visningsstäd.

TRANSPORT
Vill du få hjälp med bortforsling av gamla grejer? T ex. porslin, husgeråd, böcker, kläder, rens av källarförråd eller annat skräp.
Vi tar hand om det och transporterar vidare för återvinning. Både enkelt och miljövänligt.
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