CHECKLISTA – VISNINGSSTÄD
Alla rum - allt ingår i standardavtalet


Dammsugning av alla golvytor, golvlister och mattor (gäller ej under mycket låga och tunga soffor som ej går
komma under – se mer info under tilläggsarbeten)



Våttorkning eller fuktmoppning av alla golv.



Dammtorkning utav grenuttag samt lysknappar.



Dammsugning ovanpå och under soffdynor i soffan.(Om husdjur finns i hemmet skall detta meddelas)



Torkning av dörrar, foder, karmar och åtkomliga golvlister.



Dammtorkning av fönsterbrädor och fria ytor.



Dammtorkning av lampskärmar i lämplig höjd (tex. bordslampor, läslampor, skrivbordslampor)



Dammtorkning av tavelramar som går att komma åt utan stege.



Putsning av speglar (om flera stora spegelgarderober, skall detta meddelas vid bokning)

Kök - allt ingår i standardavtalet


Rengöring av kran, diskbänk, diskho, köksbänk och arbetsbänk



Torkning utvändigt av spis och kaklade ytor samt invändigt i ugnen (gäller ej plåtar)



Torkning utvändigt av köksluckor, rengöring /polering utvändigt av köksfläkt.



Torkning på utvändigt av vitvaror. (gäller åtkomliga sidor utan att dra fram vitvaran)



Torkning invändigt av dörr och golv i skåp där sopbehållare finns. (förutsatt att skåpet är tömt innan)



Rengöring invändigt av mikrovågsugn.

Badrum och Toalett - allt ingår i standardavtalet


Rengöring av badkar eller duschkabin, handfat och toalett samt golvbrunn.



Torkning av väggar. (Grovrengöring utav hårt smutsade fogar på kakel, klinker och kabiner ingår EJ)



Torkning utvändigt av vitvaror. (gäller åtkomliga sidor utan att dra fram vitvaran)



Torkning utvändigt av skåpsdörrar, badrumsskåp och kommodskåp.



Avkalkning och rengöring av kakel och klinkers samt eventuella glasduschdörrar. (hårt sittande kalk går ej
bort vid 1a avkalkning)



Putsning av badrumsspegel.

Exempel Tilläggsarbeten – Bokas utöver standardavtalet


Grovrengöring utav hårt smutsade fogar på kakel, klinker och kabiner



Rengörning bakom vitvaror (förutsatt att kund drar fram dessa innan städning)



Framdragning samt rengöring bakom vitvaror.



Rengöring utav vattenlås.



Rengöring under badkar och/ eller under duschkabin.



Framdragning och rengöring under stora möbler så som mycket låga soffor som är svår att



komma under etc



Tömning utav sopor (ange antal och vilka rum samt vart vi kan slänga dem)

