Glada Fönster Städ AB

Checklista Flyttstädning
Rum
•
Dammsugning och torkning av golv
•
Dammtorkning och avfläckning av dörrar, snickerier, trösklar, fasta armaturer,
fasta skåp, lådor och garderober, ledningar, rör, strömbrytare och eluttag
•
Rengöring av ventiler och element, bakom element
Badrum och toaletter
•
Rengöring av väggar & tak , kakel, vattenledningar och rör, toalettstol, handfat,
vattenlås (om lätt montering förekommer), badkar, golvbrunn, badrumsskåp och speglar.
Fronten bör demonteras till Jacuzzi.
Kök
•
Rengöring invändigt, bakom, ovanför och på sidorna av spis, mikro, ugn och
kyl/frys
•
Rengöring spisfläkt, kåpa och filter.
•
Avtorkning in och utvändigt skåp och skafferier (fasta skåp)
•
Rengöring diskmaskin in- och utvändigt + filter
•
Rengöring diskbänk, vattenlås (om lätt montering förekommer), blandare, vask,
skärbräda, plåtar/galler och kakel
Tvättstuga/groventré
•
Rengöring tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, tvättställe, golvbrunn, vattenlås
(om lätt montering förekommer).
•
Balkong, altan, garage och förråd - ingår vid överenskommelse eller offereras
separat. Meddela om sopning endast.
•
Rengöring av all fast inredning – ej flyttbar
Fönsterputs ingår enligt överenskommelse, invändigt, utvändigt.
För mellanputs - offereras separat
Vid spröjs – offereras separat
Grovstäd: Vid hårt ingrodd smuts tillkommer 15 kr/kvm efter RUT eller 180 kr/h efter
rut. Meddelas på städdagen senast på dagen – vid påbörjat arbete.
Oftast tas kort på det som kan vara grovstäd och mailas till kunden för bästa resultat.
Exempel: ingrodd smuts i brunnar, ugn, spis, garderober som behöver tvättas 2 gånger efter tejp,
rökning, köksskåp ingrodd fettlager.

Vi rengör inte:
Egna skåp och möbler, lampor, tak, våtlägger ej väggar, kräkning, röklukt, elektriska
skåp, ledningar, svåråtkomliga brunnar/ställen, mögel.
Man får även avboka vissa städmoment eller Fönsterputs och då sänks priset.
Viktigt för er som Kund!
Vårt mål är att följa mäklarsamfundets riktlinjer för flyttstäd. Vi är punktliga och vi
putsar med glädje! Vid synpunkter- vänligen kontakta oss: 0728-512420

Glada Fönster Städ AB - vi putsar med glädje!

