Träningslokaler
•
•
•
•
•
•
•
•

Tömning och rengöring av papperskorgar.
Torka av utrustning.
Torka av fria ytor på fönsterbänkar, hyllor m.m.
Torka bort fläckar på dörrar, karmar, väggar, glaspartier, speglar och strömbrytare.
Dammsuga eller moppa av hårda golv, dammsugning av mjuka mattor.
Våttorka golv.
Dammtorka gröna växter.
Torka lister, dörrhandtag, tavlor, brandsläckare m.m.

Kontor, entré och reception
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tömning och rengöring av papperskorgar.
Avtorka fria ytor på skrivbord, fönsterbänkar, hyllor m.m.
Torka av telefoner, datorer och bordsarmaturer.
Torka av receptionsdisk samt övriga möbler.
Torka bort fläckar på dörrar, karmar, väggar, glaspartier och strömbrytare.
Dammsuga eller moppa av hårda golv, dammsugning av mjuka mattor.
Våttorka golv.
Ställa i ordning stolar i konferensrum.
Torka av kaffeautomat, samt andra automater.
Torka lister, dörrhandtag, tavlor, brandsläckare m.m.

Badrum/WC
•
•
•
•
•
•
•

Rengöring av toalett, duschväggar och badkar, använda avkalkningsmedel om det behövs.
Rengöring av handfat, även rördragningar under.
Rengöring av golvbrunnar. Torka kakel ovanför handfat och spegel.
Putsning av kranar, glasväggar och speglar.
Avfläcka väggar, dörrar, karmar och strömbrytare Fylla på toapapper, pappershanddukar och
tvål.
Tömning och rengöring av papperskorgar och sanitetsbehållare.
Dammsuga och våttorka golv Torka lister, dörrhandtag, tavlor, brandsläckare m.m.

Kök, pentry
•
•
•
•
•
•
•

Tömning och rengöring av papperskorgar .
Torka av bord, stolar, diskbänk och övriga bänkar och hyllor.
Torka skåp och lådor utvändigt, sopskåpet även invändigt samt sparksockel.
Torka av spis, vitvaror, kaffeautomat, och fläkt utvändigt, samt micro även invändigt.
Avfläcka dörrar, karmar och strömbrytare.
Dammsuga och våttorka golv.
Torka lister, dörrhandtag, tavlor, brandsläckare m.m.

En gång i vecka:
•
•
•

Dammsuga stoppade möbler.
Dammtorka gröna växter.
Dammsuga kontorsstol, avtorkning av underredet.

Vi kan även köpa in toalettpapper, pappershanddukar, tvål, soppåsar m.m. vid önskemål.
Vi är självklart flexibla och anpassar städningen efter kundens önskemål.

