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FLYTTSTÄDNING AV KÖK
Rengör avlastningsytor, diskbänk, vask och eventuell skärbräda
Skåp torkas både in- och utvändigt (glöm ej innerdörrar)
Eventuellt kakel och kryddhylla görs rent
Rengör spis och ugn både in- och utvändigt, inklusive ugnsgaller
och medföljande plåtar, samt bakom och under
Rengör spisfläkt, inklusive kåpa/filterhus samt filter
Rengör kyl och frys in- och utvändigt
Dammsug och skura golv
Städa bort damm och annan smuts från väggar och tak

FLYTTSTÄDNING AV TOALETT, BADRUM OCH TVÄTTSTUGA
Rengör toalettstol och handfat. Ta om möjligt loss handfatets vattenlås och rengör.
Tvättmaskin, tumlare och torkskåp ska torkas av in- och utvändigt, samt bakom
och under. Rengör tvättmedelsfacket och rensa filtret.
Rengör duschkabin och/eller badkar både i, under och bakom
Rengör hyllor och skåp och putsa speglar
Torka av väggar och ventiler
Rensa golvbrunn
Dammsug och skura golv

FLYTTSTÄDNING AV ÖVRIGA RUM
Torka av snickerier och armatur
Torka av golvlister, dörrar och dörrkarmar
Torka av skåp och garderober in- och utvändigt
Putsa fönster i samtliga rum, både in- och utsida samt mellan glasen.
Rengör element både på ovansida och baksida
Dammsug och skura golv
Städa bort damm och annan smuts från väggar och tak
Eventuella trappor dammsugs och skuras på samma sätt som ett golv

STÄDGARANTI
Anlitar du oss på Städtjänst och Golvtjänst, har du garanti på din flyttstädning. Om du
inte skulle vara helt nöjd med någonting i din flyttstädning, så kommer vi tillbaka och
städar igen!

VAD KOSTAR FLYTTSTÄDNING?
Vad din flyttstädning kostar beror på hur stor din bostad är och hur många rum den har.
Fyll i vårt kontaktformulär på vår hemsida, www.stadtjanst.nu, så återkommer vi till dig
med en kostnadsfri offert. Eller ring oss på 0490-160 30 så berättar vi mer!

RUT-AVDRAG
Som privatperson i Sverige får du göra rutavdrag på 50% av arbetskostnaden för
hushållsnära tjänster. Rut-avdrag får göras vid flyttstädning, oavsett om du bor i
hyresrätt, bostadsrätt eller hus!

