Detta ingår
Vad ingår i flyttstädningen?
I vår flyttstädning ingår följande tjänster:
Allmänt
Dammsugning och våttorkning av golv
Damning av väggar vid behov. Fläckar tas bort om det
inte finns risk att tapeten skadas.
Lister, eluttag, strömbrytare torkas av
Dörrkarmar, dörrhandtag, trösklar och dörrar torkas av
Fönsterputsning, in- och utvändigt samt mellan inneroch ytterglas.
Rengöring av fönsterkarmar
Avtorkning av garderober och skåp – och in- och
utvändigt (samt ovanpå)
Element rengörs på och bakom (vi skruvar ej av
elementen) samt mellan (om åtkomligt)
Fast belysning torkas av
Kök
Rengöring av spis in- och utvändigt samt bakom. Galler
och plåtar diskas. Om ni har en ugn som har pyrolysemalj
inuti så vill vi att ni informerar om detta vid
bokning. Detta eftersom man ej kan använda vanlig
ungsrengöring utan måste använda specialmedel.
Ugnsluckans glas rengörs in- och utvändigt – mellan
glasen rengör vi endast om ni skruvat isär luckan åt oss
och vi skruvar inte ihop den efteråt.
Rengöring av kyl och frys in-, utvändigt och bakom (om
åtkomligt). Kylen och frysen ska vara avfrostade och
avstängda när vi kommer!
Köksfläkt och kåpa rengörs, filter diskas
Diskbänk, vask och arbetsbänkar rengörs

Diskmaskin rengörs in- och utvändigt (inte bakom),
filter rensas
Skåpluckor torkas av, skåp och lådor torkas ur in- och
utvändigt
Kakelväggar torkas av
Badrum och toalett
Tvättställ rengörs på alla sidor
Badrumsskåp rengörs in- och utvändigt samt ovanpå
Alla synliga rör torkas av
Toalettstol rengörs in- och utvändigt, samt kalkas av
vid behov
Golvbrunn rensas
Rengöring av hela golvet
Rengöring av badkar / dusch på utsidan och insidan samt
under (om åtkomligt). Badkarsfront demonteras / monteras
av kund
Kakelväggar tvättas av
Övrigt
Tvättmaskin och torktumlare rengörs. Filter rensas.

Extra – biytor
Om ni vill att vi utför något utöver ovanstående, såsom
städning av balkong, källare eller vind, kan vi självklart
göra det till en extra kostnad.

Exempel:
Förråd
Sopning och våttorkning av golv
Avtorkning av hyllor
Putsning av fönster
Balkong

Sopning av golv (vi lyfter ej på trallor eller pålagda
golv)
Avtorkning av räcke
Eventuellt glas putsas till extra kostnad

Observera
Vi rengör inte bakom tunga maskiner såsom diskmaskin,
tvättmaskin eller torktumlare p g a risk för skador på golv,
maskiner, slangar eller dylikt.
Vi drar inte fram kyl/frys och spis om det finns risk att vi
gör märken på känsliga golv. Om ni vill ha rengjort bakom och
under på dessa ytor kan vi hjälpa er med att dra ut dem men vi
tar inte ansvar för möjliga skador i sådana fall.
Fönsterrutor kommer inte att tvättas utvändigt vid
minusgrader. Fönster putsas mellan under förutsättning att de
är lättåtkomliga, lätta att öppna och vi inte riskerar att
skada färgen eller rutorna genom att öppna dem. Utsidan putsas
i den mån personalen kan komma åt utan problem.
Väggar rengörs i regel enbart med dammtorkning. Vatten är vi
väldigt sparsamma med att använda på väggar, eftersom tapeter
eller färg kan förstöras.

Detta ingår EJ i flyttstädningen:
Rengöring av persienner
Borttag av tavelkrokar eller andra sprikar/skruvar i
vägg/andra ytor
Borttag av olika typer av tejp, klistermärken etc.
Borttag av hyllpapper i skåp/lådor/garderober
Rengöring av överlåtna förvaringsmöbler till nästa
boende
Rengöring bakom eller under överlåtna förvaringsmöbler.
Vi städar runt om dessa. Ställ dem gärna i mitten av
rummet i så fall så att vi kan komma åt och rengöra

golvlister. Vi kan i vissa fall flytta på möbler för att
städa bakom eller under till en extra kostnad. Kontakta
oss för att få ett pris om du önskar detta.
Hantverksmässiga arbeten
Rengöring av kakelfogar i hela badrum/toa
Rengöring av vattenlås

