MOMENT I TÖMD BOSTAD

Flyttstädning
Informera oss gärna om du har känsliga material, t.ex.
marmor eller mässing i din bostad.
Generellt utför vi följande i alla rum
• Putsar fönster.
• Dammsuger och våttorkar snickerier, lister, dörrar, dörrkarmar, fönsterbrädor, fria ytor, garderobsdörrar och
skåpdörrar.
• Torkar ovanpå och invändigt i garderober, skåp, och
bokhyllor.
• Torkar i golvskenor på skjutdörrar.
• Dammsuger och våttorkar element.
• Dammtorkar väggar.
• Dammtorkar eluttag.
• Dammtorkar lampor.
• Putsar speglar.
• Tar bort aska från kakelugn och öppen spis.
• Torkar ytterdörrar.
• Dammsuger och moppar golv.

Inför flyttstädningen:
•
•

•
•

Stäng av och frosta av kyl och frys.
Dra ut kyl, frys, spis och tvättmaskin från väggen om du vill att vi
rengör bakom.
Rensa vattenlås.
Rengör persienner.

Hall (inkl. moment till vänster)
• Dammtorkar ledstång, räcke och spjälor i trappa.
• Torkar hatthylla.
• Torkar proppskåp.
Badrum och toalett (inkl. moment till vänster)
• Rengör väggar och golv.
• Putsar blandare, synliga rör och duschmunstycke.
• Avfettar och avkalkar väggar och fogar där det är
möjligt.
• Rengör golvbrunn.
• Rengör hela duschen alt. badkaret, tar bort fronten
och torkar under.
• Torkar in- och utsida samt ovanpå badrumsskåp.
• Rengör kran och handfat.
• Rengör hela toalettstolen.
• Rengör utsidan av vitvaror samt i tvättmedelsbehållaren på tvättmaskinen.
Kök (inkl. moment till vänster)
• Rengör kyl och frys ut- och invändigt.
• Rengör spis och ugn ut- och invändigt, även
plåtar och galler.
• Rengör fläkt och fläktfilter (ej kolfilter).
• Rengör in- och utvändigt samt ovanpå
skåp, hyllor och lådor.
• Rengör kakel/stänkskydd ovanför diskbänk.
• Rengör under skåp och torkar av socklar.
• Rengör mikrovågsugn ut- och invändigt.
• Torkar diskmaskin in- och utvändigt.
• Torkar ur besticklådor.
• Tömmer och torkar sopkorg.
• Putsar diskho, blandare, propp och sil.

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

