Shiny Stars Städ Gruppen AB
Checklista FlyttStädning:
Kök
# Spisfläkt, ventilation (ej inuti)
# Ugn, värmeskåp, ugnsplåtar och galler. Spisen dras fram och det städas under och
bakom Kyl och frys (De måste vara tömda, avstängda och avfrostade innan städning
påbörjas)
# Skåp, lådor och luckor
# Arbetsbänkar
# Ytan ovanpå väggskåpen
# Rengöring av kran och kakel ovanför diskbänk.
# Rengöring av diskmaskin utvändigt (ej bakom).
# Fönster tvättas in- och utvändigt på båda sidor av samtliga fönsterglas
# Utrymmen mellan vägg och element rengörs om möjligt
# Rengöring av golv, lister och dörrpartier

Badrum och toalett
# Badrumskåp rengörs in- och utvändigt
# Speglar putsas
# Ventil (ej inuti)
# Badkar / dusch rengörs och avkalkas om det behövs
# Golvet under badkar våttorkas
# Toalettstol & lock rengörs på in- och utsida
# Handfat rengörs på in- och utsida
# Golvbrunnar rensas
# Kaklade ytor rengörs
# Målade väggar våttorkas med rengöringsmedel eller dammas av

Alla rum
# Fönster, fönsterbänkar och fönsterkarmar
# Eluttag, strömbrytare och elskåp
# Väggar och tak dammas vid behov och spindelväv tas bort
# Dörr och dörrkarmar
# Garderober
# Utrymmen mellan vägg och element rengörs om möjligt
# Golv, golvlister och trösklar

Tvättstuga
# Tvättvättmaskin rengörs in- och utvändigt
# Torkskåp rengörs in- och utvändigt
# Luftventiler rengörs (ej inuti)
# Förvaringsutrymmen våttorkas med rengöringsmedel
# Eluttag, strömbrytare och elskåp
# Väggar dammas vid behov och spindelväv tas bort
# Dörr och dörrkarmar
# Garderober
# Golv, golvlister och trösklar
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Shiny Stars Städ Gruppen AB

Extra tjänster som ni kan bestlällas hos oss
# Fönsterputsning av inglasad balkong
# Städning av källare,garage eller förråd

Detta ingår inte i en flyttstädning
¤ Tak tvättas ej.
¤ Fönster som inte går att öppna putsas ej emellan utan 2 sidor bara.
¤ Inglasad balkong ingår inte i en flyttstädning utan kan beställas som tillägg tjänst.
¤ Trasiga fönsterrutor tvättas ej.

Notera
¤ Befintliga skador måste rapporteras innan städningen påbörjas
¤ Reklamation ska göras inom 5 dagars efter städningen. Ingen ersättning utgår ifall kunden
själv åtgärder eventuella fel, då man städer bort bevis.
¤ Vid extrem smutsiga lägenheter kommer en extra avgift efter överenskommelse med
kunden.
¤ Frysen skall vara avfrostad och kylen avstängd.

Har ni ytterligare önskemål är ni varmt välkomna att kontakta oss.
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