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INFORMATION OM VÅR

KONTORSSTÄDNING

KORT OM OSS

Vi har mer än 5 års erfarenhet med
att städa kontor, privathem och
förskolor. För oss är det viktigt att
våra kunder känner sig trygga med
att vår personal är utbildad och
insatta i vilka hälsorisker som kan
uppkomma vid felaktig städning.
Samtliga i personalen har ID-bricka
och är kontrollerade mot polisens
belastningsregister.
Våra produkter är miljövänliga
enligt företagets policy.

KONTAKTUPPGIFTER

Växel: 073-085 28 30
Mail: info@mrstad.se
Hemsida: www.mrstad.se
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UTBILDNING

PROVSTÄDNING

Alla nya företagskunder har möjlighet att få
en kostnadsfri provstädning av oss.

All vår personal har utbildning inom
lokalvård och får kontinuerlig
genomgång av våra produkter.
Samtliga företagskunder får även en
lista över de produkter vi använder.

STÄDGARANTI

Vi lämnar alltid 15 dagars städgaranti och
arbetsledaren finns även tillgänglig utanför
kontorstid vid akuta fall.

RÖDA DAGAR

EGET KUNDINLOGG

Ni får ett eget kundinlogg på vår
hemsida där ni kan se era inbokade
städdagar och även skicka meddelande
till administratören. Via er sida kan ni
även beställa extra städning efter
exempelvis firmafest m.m.

Om ni har ett fast pris så gör vi givetvis
avdrag för månadens röda dagar.
Detsamma gäller om kontoret håller
stängt och ni önskar pausa
städningarna.

PERSONALRABATT

Som kund hos oss får Er personal
speciell rabatt vid behov av
hemstädning, storstädning och
flyttstädning.

SAMMA STÄDTEAM

Med oss kan ni vara säkra på att alltid
ha samma städteam som städar hos er.
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STÄDRUTINER

STORSTÄDNING

Vid kontorsstädning så gör vi en
grundstädning utöver checklistan här nedan.
Vi följer en standardiserad checklista men är
även flexibla och anpassar tjänsten för att
passa ditt företag bäst.
Allmänna ytor:
Golven dammsugs och rengörs.
Mattorna dammsugs.
Alla fria ytor dammas av, så som hyllor,
tavlor och bänkar.
Skärmar putsas med speciell medel
Lister, dörrar och speglar rengörs. Fläckar
tas bland annat bort.
Alla papperskorgar töms.
Kök och badrum:
Diskbänkar torkas av.
Rengöring av kaffemaskiner.
Rengöring av handfat, samt diskho.
Kökslyckor rengörs utvändigt.
Rengöring av toalett, både in – och
utvändigt.
Det finns även tilläggstjänster som kan köpas
till vid behov exempelvis golvvård med
polering m.m.

SPECIFIERINGAR

Om ni önskar går det bra att framföra
om det är något speciellt ni vill ska
eller ej göras. Vår administratör
meddelar samtliga i teamet.

Dörrarna, dörrkarmar och
dörrhandtag.
Golvlister
Dammsuga och tvättning av alla golv,
Vid svår smuts så använder vi maskin
för skurning och polering.
Dammtorkning.
Skurar i hörnen och längs med
mattskarvarna.
Ventilationsdon och rör.
Trappräcken, spaljé och lister
Elementen och rör.
Rengör luftventilerna uppe vid taken.
Storstädning i alla badrum inkluderar
toalettstolen in- och utvändigt, i och
under vasken och väggarna.
Damm och spindelväv i taken och
väggarna.
Fönsterputsning utsidan och insidan
och mellan, fönsterfoder och karmar.
Alla torkskåp rengörs invändigt,
utvändigt och ovanpå.
Torktumlare och tvättmaskin torkas
av utvändigt och ovanpå.
Torka av vasken och luckorna i
tvättstugan.
Städa samtliga skrivbord
Matttvättning
Alla bord, stolar, brandsläckare
rengörs.
Kök
Skurning av golv med maskin.
Luckor och lådförstycken torkas av
in- och utvändigt.
Kyl och frys torkas av utvändigt.
Spis torkas av utvändigt och bakom
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