MOMENT

Storstädning
Generellt i alla rum:

•

Dammtorkar väggar och ta bort spindelväv.

Sovrum (inkl. alla moment till vänster):
• Bäddar sängar.
• Bäddar rent om nya lakan ligger framme.
• Dammsuger och torka under sängar.

Dammsuger och våttorkar alla snickerier, element, fria

•

Plockar iordning alla saker som ligger löst. Så som disk,
kläder, leksaker, papper, tidningar, osv.

•
•

Dammtorkar eller dammsuger sänggavel/karm.

ytor samt ovanpå garderober och skåp.

•
•
•
•
•

Dammtorkar prydnadssaker, hyllor och tavlor.
Dammtorkar eluttag och kontakter.
Tar bort fläckar (EJ på tapeter).
Dammsuger alla stoppade möbler.
Dammsuger på och under mattor. Vi tar ut och skakar
dem om möjligt.

•
•
•
•
•

Dammtorkar alla lampor.
Torrdammar all elektronik (EJ på bildskärm).
Putsar alla speglar.
Tömmer alla papperskorgar.
Dammsuger och våttorkar alla golv.

Vardagsrum (inkl. alla moment ovan):

•

Dammsuger och våttorkar under soffan.

Hall (inkl. moment till vänster):
• Dammtorkar ledstång i trapp och räcke/spjälar.
• Dammsuger och torkar av skoställ.
Badrum och toalett (inkl. moment till vänster):
• Putsar alla synliga rör.
• Torkar alla väggar och golv.
• Avfettar och avkalkar väggar och fogar i duschutrymme.
• Rengör golvbrunn.
• Torkar av utsida och ovanpå badrumsskåp.
• Rengör kran och handfat.
• Rengör hela toalettstolen.
• Rengör utsidan av vitvaror samt i tvättmedelsbehållaren
på tvättmaskinen. (Vi kan tyvärr inte flytta på vitvaror).
• Rengör filtret i torktumlaren.

•

TILLÄGG

Vi kan också hjälpa dig med:
Fönsterputs
Invändig ugnsrengöring
Invändig rengöring av kylskåp och frys
Invändig rengöring av köksskåp och lådor
Balkong- och garagestädning
Putsning av kristallkrona
Putsning av mässing eller silver
Skinnvård av soffor
Strykning

Torkar av alla flaskor som står framme.

Kök (inkl. moment till vänster):
• Rengör fläkt och fläktfilter (EJ kolfilter).
• Rengör ovanpå alla skåp och hyllor.
• Torkar alla köksluckor in och utvändigt.
• Rengör kyl och frys utvändigt.
• Rengör kakel/stänkskydd ovanför diskbänk.
• Rengör under skåp (om möjligt) och torkar av socklarna.
• Rengör mikrovågsugn ut och invändigt.
• Torkar diskmaskinen in- och utvändigt.
• Torkar av allt som står framme. Ex kaffemaskin, oljor,
salt och peppar etc.
• Besticklådor torkas ur.
• Rengör in- och utvändigt i skåp där sopbehållare finns.
• Tömmer soporna och torkar sopkorgen.

•

Putsar diskho, blandare, propp och sil.

Vi på Hemfrid erbjuder alltid 2 arbetsdagars
garanti på vår städning.
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