
KÖK:  

 Rengöring av kyl, sval och frys in- och utvändigt samt under (frys rengörs endast 

om den är avfrostad då städningen påbörjas)  

 Rengöring av utdragen spis in- och utvändigt samt bakom, även ugnsplåtar  

 Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt  

 Våttorkning av skåp, lådor och bänkar invändigt och utvändigt (om tömda)  

 Rengöring av köksfläkt,filter samt ventiler  

 Våttorkning av belysning  

 Dammsugning och våtmoppning av golv  

  

  

SAMTLIGA RUM:  

 Fönsterputs, in- och utsida och mellan, spindelnät, fönsterkarm  

 Dammsugning/våttorkning av element samt bakom  

 Dammsugning och våtmoppning av golv  

 Våttorkning av dörrar, dörrkarmar, vägglister, väggkontakter och strömbrytare, 

krokar  

 Våttorkning skåp och garderober  

BAD, TOALETT OCH TVÄTTSTUGA  

 Rengöring av toalett, utsidan/bakom vitvaror, handfat och kran samt samtliga rör.  

 Avtorkning av badrumsskåp samt speglar putsas.  Rengöring av badkar, in- 

och utvändigt samt under  

 Rengöring av golvbrunn (även invändigt).  

 Våttorkning av rör, vattenledningar, tvättställ samt handdukstork.  

 Avkalkning och rengöring av kakel, blandare och klinkers.  

 Ventiler.  

 Tvättmaskin, tvättmedelsfack, Torktumlare, luddfilter  

  

  

    



  

KÄLLARE/FÖRRÅD/GARAGE:  

 Grovsopning utav golv, hyllplan, spindelnät samt fönster  

  

EXTRATJÄNST  

 Städning av inglasad balkong puts av fönster, karmar. Rengöring av dörr, lister 

samt grovsopning av golv.  Rengöring av persienner  

  

Tillägg  

 Vi städar inte heller öppna spisar eller braskaminer i grundpriset.  

 Vi putsar inte fönster som är spruckna eller öppningsbara fönster som ej går att 

öppna.  

 Våttorkning av väggar görs endast om de är beklädda med kakel eller 

plastmatta/plasttapet.  

 Vi tar ej bort fläckar som uppkommit av annat än smuts, t.ex. tuschpennor, 

nagellack, klistermärken m.m.  

 Bostaden ska vara tömd på all lös egendom, kyl och frys ska vara avfrostade 

innan städning påbörjas.  

 Eventuella skador på bostaden ska rapporteras innan städningen påbörjas.  

 Vid extremt smutsig bostad har DanVic HB rätt att höja priset efter kontakt med 

kund.  

  

  

Pris efter Rut-avdrag  -   25 kr/Kvm + 150 kr inställetseavgift 

* Priser är efter Rut-avdrag och inklusive moms.  
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