H E M S TÄ D N I N G - D E T TA I N G Å R
KÖ K

-

Rengöring av diskbänk, arbetsbänk och spis
Torkning av kran, köket och bakom diskbänken
Torkning av synlig smuts från köksluckor in och utvändigt
Tömning av sopor
Utvändig torkning av kyl och frys vid behov
Rengöring och avtorkning av vitvaror och fläkt

B AD RU M/TOAL ETT /T VÄT TST UG A

-

Grundlig rengöring av badkar och/eller duschkabin
Grundlig rengöring av toalett och handfat
Tömning av papperskorg
Avfläckning av badrumsdörr och badrumsskåp vid behov
Vitvaror rengörs utvändigt

ÖVRIGA RUM

-

Dammsugning av alla mattor och golv
Dammsugning av alla klädda möbler
Torkning av golv och golvlister
Dammtorkning av samtliga tavlor och fönsterbrädor
Synliga fläckar på dörrar putsas bort
Tömning av möbler som har fria ytor - detta med ett maxtak om 180 cm
Tömning av papperskorgar
Rengöring av speglar - max 1 x 1 meter avfläckas

TILL ÄGGSTJÄNSTER

-

Diskning
Strykning
Vattning av blommor
Hjälp med tvätten
Rengöring av sopbehållare - in och utvändigt
Putsning av fönster och inglasad balkong

V IKTIG I NFOR MAT IO N
Vid första städtillfället, om bostaden är väldigt smutsig och kräver extra omsorg tillkommer en
extra kostnad. Du meddelas naturligtvis om detta innan vi påbörjar städningen så du kan ta
ställning till det nya priset. I vissa fall gäller pristillägg även för hem där det finns pälsdjur.
Städmaterial ska finnas att tillgå hemma hos dig. Vad exakt du behöver ha hemma kan du
läsa på vår hemsida starcycle.se/stad.
För alla våra städningar har vi tre dagars städgaranti efter det att städningen utförs. Vi är
ansvarsförsäkrade hos Trygg Hansa. Går någonting sönder hos dig där vi bär ansvaret ersätts
du. Viktigt är att du själv flyttar tunga möbler (ex. soffa/kylskåp, vitrinskåp), om du önskar ha
städat bakom. Detta på grund av att vi inte tar ansvar för att exempelvis golven repas i
samband med förflyttningen.

