Städschema - avflyttning!
• Rensning av vattenlås, handfatet och golvbrunn.
Kök Vardagsrum, Sovrum och Hall
Biutrymmen
• Fönsterputs av in- och utsidan och mellan glas.
•
•
•
•
•
•
•

Rengöring av snickerier.
Rengöring på och mellan elementen.
Våttorkning av golv.
Avtrokning av innerdörrar.
Avtorkning av skåp och garderober.
Avtorkning av eluttag och strömbrytare.
Rengöring av väggar och tak från damm.

Källare, förråd, garage och vind
• Rengöring av golv (kakel, plastmatta)
• Rengöring av väggar och tak från damm.
• Rengöring av glas där det är möjligt.

Tvättstuga/Tvättrum/Grovutrymmen

Spis och Ugn
•
•
•
•
•

Rengöring ovan- undersida, sidor och vägg
Rengöring av kokplattor (även kanterna)
Rengöring av spisfläkt, kåpa och filter.
Rengöring av plåtar och galler.
Rengöring av ugn, insidan + utsida.

Avtorkning skåp in- och utvändigt.
Rengöring av kakel och kryddhyllor.
Avtorkning av diskbänk, vask, skärbräda.
Rengöring av golv.

Kök (Övrigt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rengöring av kyl och frys in och utvändigt.
Rengöring av snickerier.
Rengöring på och bakom element.
Våttorkning av golv.
Avtorkning av innerdörrar.
Avtorkning av eluttag och strömbrytare.
Avtorkning skåp och garderober.
Rengöring av väggar och tak från damm.
Rengöring av fast köksarmatur.
Rengöring av ugn, insidan + utsida.

Toalett och Badrum
• Rengöring på in- och utsidan toalettstol.
• Rengöring ovan- och undersidan av tvättställ.
• Rengöring av badrumsskåp.
• Avtorkning av rör.

• Rengöring av badkar och badkarsfront
samt
under.Rengöring av golv.
Växel

Tvättmaskin torkas av på utsidan.
Torktumlare torkas av på utsidan.
Rengöring av golv (kakel och plastmatta)
Rengöring av väggar och tak från damm.

Priset på städningen beräknas till största delen på
objektets totala boyta.
Biyta som är inredd beräknas ej in i priset. Om
inredd biyta ej anges vid bokningen kan
en justering av priset koma att ske.

Diskbänk, skåp, väggar, golv
•
•
•
•

•
•
•
•

Ytterligare faktorer som kan påverka
priset är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Om det finns ovanligt mycket fönster.
Om det finns mer än ett kök.
Om det har funnits husdjur.
Om bostaden är ovanligt smutsig.
Om det gäller städning efter ombyggnation.
Om det finns ovanligt många badrum/toaletter.
Om det finn inredd källare/vind/garage.
Om det finns bastu.

Städgaranti/Säkerhet
All städning levereras med städgaranti. Detta
innebär att beställaren har möjlighet att få fel/brister
i städningen åtgärdade.
Garantin gäller endast mot beställaren av
tjänsten fram till dess att städningen har godkänts av
ny ägare/hyresgäst.
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Kungsbackasflyttstad.se

