Följande moment ingår i provstädningen och sedan i din
ordinarie hemstädning

Köket
Vi torkar av:
●
●
●
●
●
●

Kakel ovanför diskbänken
Köksluckorna utvändigt
Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
Socklar och golvlisterna
Lampor och kontakter
Diskmaskin, kyl- och frys, spishällen, ugnar (även micro), kaffebryggare
samt eventuella köksapparater som brödrost m.m. utvändigt

Vi rengör:
●
●
●

Diskho och kranar
Mattor med dammsugare
Golvet med dammsugare och mopp

Vi plockar bort:
●
●

Disk och lägger in i diskmaskinen. Handdisk kan även genomföras i mån av
tid
Sopor och rengör soputrymmet

Badrummet
Vi torkar av:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kakel och klinkers
Toalettstol, badkar och duschkabin. Badkaret plockas inte isär
Avloppsgallret på ovansidan
Handfatet, både över och under
Kranar och rör
Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
Lampor och kontakter
Speglar utvändigt
Vi rengör:
Mattor med dammsugare
Golvet med dammsugare och mopp

Vardagsrum
Vi torkar av:
Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
Lister och golvsocklar
Lampor och kontakter
Tavellister och speglar
Vi rengör:
Soffa och fåtöljer
Mattor med dammsugare
Golvet med dammsugare och mopp

Sovrum
Vi torkar av:
●
●
●
●
●
●

Bord, bänkar, hyllor och andra öppna ytor utvändigt
Lister och golvsocklar
Lampor och kontakter
Tavellister och speglar
Vi rengör:
Mattor med dammsugare

●
●
●
●

Golv med dammsugare och mopp
Vi plockar och ordnar med:
Bäddar sängarna (i mån av tid)
Byter sängkläder (i mån av tid))

Alla andra rum
I resterande rum följs samma moment som i sov och vardagsrum.
OBS! Alla moment som finns nämnda i listan är tänkta att man går igenom från
våra sida.
Självklart kan dock omständigheter uppstå som gör att man missar eller helt
enkelt inte hinner med att utföra vissa saker. Detta gäller vid provstädningen
men också vid fortsatt städning och det beror främst på att alla bostäder ser
annorlunda, även från gång till gång.
Därför ber vi kunden att hjälpa oss att förbereda plocka undan lösa kläder som
disk, kläder, leksaker och annat som ligger framme. Hjälps vi åt så effektiviserar vi
städningen till max som gör att vi kan fokusera på att hinna med så mycket som
möjligt med städbiten.
Tänk på att man i alla utrymmen bara kan städa där man når och kommer åt.
Man dammar av som sagt så högt man når utan hjälpmedel.

Utöver hemstädning
Enligt ovanstående städmall kan vi utan extra kostnad erbjuda:
●
●

Tvätt – Tvätt kan genomföras hemma hos kunden eller i tillhörande
tvättstuga.
Strykning – Strykning och vikning av tvätt.

Tänk på att de ovan nämnda extratjänsterna enbart kan utföras i mån av tid.
Hemstädningen prioriteras och Strykfritt AB städar enbart hela hem. Det är alltså
inte möjligt att prioritera bort ett rum för att få tid till exempelvis strykning.
Däremot kan man enkelt beställa tilläggstjänster som då utförs vid sidan om det
ordinarie städabonnemanget.
●
●

Fönsterputs (utförs separat under en annan dag mot extra avgift)
Grovstädning (utförs separat under en annan dag mot extra avgift)

Vad Strykfritt AB vill att du som kund har hemma vid besök
av oss:
(Välj gärna märken av bra kvalité som t.ex. Ajax eller liknande). Se till att inga
medel är halvtomma utan att allt finns.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 st plasthinkar eller liknande behållare så man kan fylla upp vatten
Gulsåpa (används till ugnsrengöring och till en del golv)
Fönsterspray
Köksspray
Kakel/badrumsspray
Allrengöring för golv
Jif Cream eller Vim (bra rengöringsmedel för kalkavlagringar och svåra
fläckar i diskhon)
Diskmedel – Yes är bäst
Golvmopp – gärna en ny. Gamla moppar fungerar dåligt.
Mikrofibertrasor – Minst 6-8 trasor är bra att ha hemma
Trasor – vanliga kökshanddukar av bomull fungerar bra.
Wettextrasor
Hushållspapper (På rulle som INTE luddar av sig)
Dammsugare ( skall vara med utbytt dammsugarpåse ).
Sopskyffel och sopborste

Vid engångsuppdrag som grovstädningar, engångsstädningar, fönsterputs samt
flyttstädningar är det krav på att man har pallar och stegar samt verktyg för att
öppna fönster och annat som man behöver komma åt. Finns inte detta så kan
inte alltid uppdraget utföras på ett bra sätt.

