CHECKLISTA FLYTTSTÄDNING
KÖK






















Väggar (vi dammar av väggar men tar inte bort fläckar)
Fönsterkarmar inomhus
Fönsterglas
Fönsterbänkar inomhus
Element
Armatur
Eluttag
Spisfläkt
Spis in och utvändigt (kunden drar fram spisen om det ska städas bakom)
Diskmaskin
Skåp in och utvändigt
Lådor
Hyllor
Kylskåp och frys in och utvändigt (kunden frostar av frysen innan vi
kommer)
Dörrkarmar
Dörrar
Bänkar
Golv och lister
Trösklar
Tak (vi dammar av tak men tar inte bort fläckar)
Ventiler (ventilerna öppnas inte utan städas där vi kommer åt)
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BADRUM & WC

















Väggar (vi dammar av väggar men tar inte bort fläckar)
Armatur
Badrumsskåp
Spegel
Ventiler (ventilerna öppnas inte utan städas där vi kommer åt)
Badkar (demontering och montering av front görs av kund)
WC-stol
Tvättställ
Dörrar
Dörrkarmar
Golvbrunn
Golv
Dusch och badkar (städas där vi kommer åt)
Trösklar
Tvättmaskin och torktumlare
Tak (vi dammar av tak men tar inte bort fläckar)

RUM














Fönsterkarmar inomhus
Fönsterglas
Fönsterbänkar inomhus
Element
Eluttag
Garderober invändigt och utvändigt
Dörrkarmar
Dörrar
Golvlister
Golv
Trösklar
Ventiler (ventilerna öppnas inte utan städas där vi kommer åt)
Tak (vi dammar av tak men tar inte bort fläckar)
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ATT TÄNKA PÅ INNAN VI KOMMER
Frosta av frysen
Dra fram spisen
Front till badkar demonteras och monteras av kund
Vi tar inte ansvar för fläckar på väggar och tak
El och belysning skall finnas i bostaden plus varm vatten för att vi ska
kunna utföra städningen.
 Är det fönster som behöver verktyg för att öppna mellan så öppnar
kunden de innan vi kommer.
 Är det fönster som sitter högt upp så de behöver lång stege behöver vi
veta det före.
 Persienner och gardiner städas inte vid en normal flyttstädning men kan
utföras mot ett tillägg.






Pro Home Service Sweden AB Telefon
Laxfiskevägen 16
031 - 990094
433 38 Partille

Org. nr.
556964-8321

Bankgiro
534-2787

Hemsida
www.prohomeservice.se
E-post
info@prohomeservice.se

