
Storstädning
VÄLKOMMEN TILL KVALITETSHEM

Tänk dig att slippa dammsuga och damma, men ändå ha det rent
hemma. Du väljer själv om du vill ha städning en gång i veckan,
varannan vecka eller en gång i månaden.



Vad innebär
storstädning?

Alla möbler och inventarier är kvar på plats,
men vi gör rent på svåråtkomliga ställen och
genomför sådant som inte hör till en vanlig
veckostädning. Vi på Kvalitetshem brukar
rekommendera storstädning en eller två gånger
om året. Fönsterputs ingår inte i vårt storstäd,
men kan lätt bokas på vid samma tillfälle.
Kvalitetshem är ett serviceföretag som hjälper
till att underlätta i din vardag. Vill du ha hjälp
med exempelvis gräsklippning, snöskottning
eller handel när vi ändå är på plats går även
det jättebra att boka till.

Kök

• Torkning av vitvaror och fläkt utvändigt
• I köksfläkt rengöres fettfilter
• Rengöring in- och utvändigt i skåp där

sopbehållare finns
• Torkning av köksluckor och köksskåp

utvändigt samt insida av luckor
• Rengöring av disk- och köksbänk, spis och kakel

Alla rum

• Dammsugning golv, mattor och klädda/
stoppade möbler

• Fuktmoppning av golv
• Torkning av golvlister, dörrar, karmar,

kontakter, fönsterbrädor,
fria ytor och ytor högt upp, som ovanpå
skåp och garderober

• Putsning av speglar
• Damning av möbler och lampor

Bad och toalett

• In- och utvändig rengöring och avkalkning av
all sanitet så som toalettstol, badkar och
jacuzzibadkar. (Front till badkar och Jacuzzi
nedmonteras av kund och återställes av kund
Dock ej rengöring inuti rör)
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Kontakta oss
idag för

storstädning!
0498-770 800



Bad och toalett forts.

• Torkning av badrumsskåp utvändigt
• Rengöring av kran och handfat
• Torkning av väggar
• Rengöring på utsidan av vitvaror
• Rengöring av golvbrunnar (ej vattenlås)

Vad ingår normalt inte i ett storstäd?

• Rengöring i och bakom ugn
• I köksfläkt rengöres fettfilter dess ventiler.

• Invändig rengöring i skåp, lådor och bänkar.
• Invändig rengöring i diskmaskin.
• Invändig rengöring av garderober
• Torktumlare, tvättmaskin samt torkskåp

rengöres ej invändigt.
• Tömning av soppåsar.
• Rengöring bakom kyl och frys
• Möbler torkas ej av, om annat inte är

överenskommet i förväg.

Inför storstädningen

För bästa resultat ber vi dig att plocka undan kläder,
leksaker, disk med mera, så att vi kan städa så
effektivt som möjligt.

Oavsett om du vill använda Kvalitetshems
städ- och servicetjänster eller börja jobba
hos oss kan du räkna med att det blir
ett rent nöje.

Har du frågor eller vill diskutera
något är du alltid välkommen att
kontakta oss på info@kvalitetshem.se.
Eller ring oss på 0498-770 800
vardagar 07:00-16:00.

VÄLKOMMEN TILL KVALITETSHEM VILL DU VETA MER?

Gotlands ledande
serviceföretag.

Kontakta oss
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Nöjd-kund-garanti

Berömma eller påpeka!
Berätta för oss om du är glad eller besviken,
livet är ett enda långt lärande för att bli bättre,
ge bättre service och ett trevligare bemötande.
Därför är vi måna om att få respons på utfört
arbete inom 3 dagar efter utfört städ.

Rut-avdrag
RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll
och Tvätt. Tjänsten storstädning ingår i skatte-
reduktionen för hushållsnära tjänster så dubetalar
bara 50% av kostnaden, direkt på fakturan.

Kommunicera!
Om du inte är nöjd med det vi levererat har du
naturligtvis alla möjligheter att kommunicera
det till oss. Därför använder vi oss av ett betyg-
system via SMS, 0737-14 44 41. Då hamnar ditt
betyg i vårt datasystem och vi kan där utvärdera
det. Målet är att vi tillsammans skall hitta en nivå
där du känner dig helt nöjd. Kommunikationen
är därför viktig. Hör därför av dig direkt till oss
på Kvalitetshem så lovar vi att göra allt i vår makt
för att du skall bli nöjd.


