Storstädning:

Tjänster vi erbjuder

En riktig storstädning några gånger om året kan ge ett ordentligt lyft!
Våra yrkeskunniga veteraner hjälper er gärna med detta.
Du bestämmer tillsammans med oss vilka rum och vad som ska göras
vid varje tillfälle. Har du speciella önskemål som ska ingå i din städning,
exempelvis avkalkning av badrum eller rengöring av ugn och kylskåp?
Självklart kan vi ordna det också!
HALVA PRISET DIREKT
Med Rut-avdraget betalar du endast hälften, 50 % av arbetskostnaden, vilket dras direkt på fakturan.

KOSTNAD
Vi debiterar 213 kronor per timme efter RUT – avdrag och minimum 2 timmar per tillfälle.
Tillkommer ev. milersättning med 29,50 kronor per mil (alla priser gäller inklusive moms).

INFÖR STORSTÄDNINGEN
För bästa resultat ber vi dig att:
- Ta bort fronten på badkaret.
- Se till att du ha det städmaterial hemma som du vill att vi skall använda.
- Plocka undan kläder, leksaker, disk med mera så att städningen blir effektiv
- Tvätta microfiberdukarna efter varje tillfälle om sådana används.
- Dammsugare och annan utrustning är i funktionsdugligt skick.
- Plocka av de fria ytor som skall damtorkas.
Vi erbjuder även fönsterputsning vid behov.
För att värna om miljön och för att du ska få det precis som du vill ha det,
använder vi alltid kundens städ och rengöringsmaterial när vi jobbar.
Du avgör tillsammans med Veteraner i Roslagen om vilka rum det gäller och
vad som ska göras vid varje tillfälle.

 ALLA RUM

Våra veteraner ansvarar för att:








Dammsuga golv, lister, kontakter, element, mattor och stoppade möbler
Torka bort fläckar på dörrar och karmar, dammtorka fönsterbrädor och fria ytor
Putsa speglar
Moppa golv enligt överenskommelse (torr eller fuktig moppning)
Tömma papperskorgar
Damma tavelramar som man kommer åt utan stege
Damma lampor som man kommer åt utan stege, golvlampor & bordslampor

 KÖK

Våra veteraner ansvarar för att:




Torka bort fläckar på köksluckor, fläkt, och utsidan av övriga vitvaror
Rengöra disk- och köksbänk, spis och kakelvägg
Rengöra ut- och insida i skåp där sopbehållare finns

 BADRUM/WC

Våra veteraner ansvarar för att:





Rengöra badkar/dusch, handfat och toalett
Torka bort fläckar på badrumsskåp och vitvaror
Torka bort fläckar från väggar
Putsa speglar

Känn trygghet hos oss
Veteraner i Roslagen använder sig alltid av en ansvarsförsäkring för alla uppdrag vi åtar oss.
Våra uppdrag utförs alltid av samma person på de förplanerade dagarna.

Tveka inte, ta kontakt med oss för ett första möte och för mer information!

