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INFORMATION OM

HEMSTÄDNING

LÅT OSS HJÄLPA DIG!!

Vi är ett städbolag med kunder över
hela Skåne.
Våra nyckelord är kvalitet, miljö och
kundvård. Tack vare vår ambition
att vara kundernas bästa val, så har
vi lyckats få långsiktiga samarbeten
med både privatpersoner och
företag genom åren.
Vi arbetar endast med miljövänliga
produkter som är vänliga mot natur,
djur och även kunder som är extra
känsliga.

r
Prova fö

99 :I TIMMEN
INKL MOMS OCH EFTER RUT-AVDRAGET

ERBJUDANDET GÄLLER FÖR NYA KUNDERS
FÖRSTA STÄDNING
SOM VILL PROVA VÅR TJÄNST
UTAN BINDNINGSTID.
STÄDMATERIAL OCH PRODUKTER INGÅR

KONTAKTUPPGIFTER

Kontor: 046-293 123
Mobil: 073-085 28 30
Mail: info@mrstad.se
www.mrstad.se
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STÄDBESKRIVNING

STÄDMATERIAL

Kök:
·
Köksluckor torkas av utvändigt
·
Vitvaror torkas utvändigt
·
Mikrovågsugn rengörs både in och utsida
·
Lampor dammas av
·
Golvlister, dörrar och kakel rengörs
·
Fönsterbrädor torkas av
·
Dammtorkning av fria ytor
·
Skåpet där sopbehållaren finns torkas av
·
Dammsuga och torka golvet

Första gången tar vi med egen
städmaterial. Därefter ska följande
finnas i fastigheten:

Rengöring av kylskåp och/eller ugnsrengöring
kan beställas separat.
Ugnsrengöringen är grundlig och ugnen
lämnas som ny.
Badrum:
·
Spegel putsas
·
Badrumsskåp rengörs på utsidan
·
Handfat rengörs
·
Toalettstolen rengörs, både in och utsida
·
Badkar rengörs, både in och utsida
·
Dush inkl. kakel i duschkabinen rengörs
·
Dammsugning och våttorkning av golv
·
Papperskorg töms

· En bra dammsugare
· Dammsugarpåsar
· En hink
· En mopp
· Dammtrasor (gärna Micro fiber)
· Diskmedel
· Fönsterputs (för speglar)
· Scotchbritesvampar (den hårda ytan
ska vara vit)
· Vim eller Jif
· Allrengöringsmedel, exempelvis Ajax
· Toalettrent (exempelvis WC-anka)
· Torr tygtrasa eller hushållspapper

Vardagsrum,
sovrum, hall, kontor:
·
Avtorkning av möbler
·
Dammsugning och våttorkning av golv
·
Rengöring av tak och väggar från
spindelnät
·
Tömning av papperskorg
·
Avtorkning av lister, dörrar, element
Fönsterputsning kan beställas

TRYGGHET

Med oss har du alltid samma städteam.
Alla våra medarbetare har ID-bricka och
är kontrollerade mot polisens
belastningsregister.

