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Kök Godkänns 
Fast belysning

Spisfläkt, ventil (ej inuti)

Ugn, värmeskåp, plåtar, galler, spis (dras fram av kund)

Kyl, frys (skall vara avfrostade i förväg)

Skåp, lådor,luckor (skall vara tömda i förväg)

Arbetsytor

Badrum 

Fast belysning

Badrumsskåp (skall vara tömda i förväg)

Bidé

Rör

Speglar

Badkar (front till badkar/jacuzzi demonteras och monteras av kund)

Toalett

Golvbrunn (ej inuti)

Tvättställ

Kakel och klinkers

Ventil

Alla rum

Fönsterbänkar

Fönster

Eluttag, strömbrytare, elskåp

Fönsterkarmar

Golv, lister

Dörrkarmar, dörrar

Garderober (skall vara tömda i förväg)

Trösklar

Element
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F  öljande ingår ej i flyttstädning men kan avtalas och beställas separat

• Väggtvätt (endast synliga enstaka fläckar torkas) 

• Taktvätt

• Rengöring av lösa föremål (möbler, garderober, lampor, prydnader mm) som lämnas kvar i bostaden

• Vattenlås

• Golvbehandling så som vaxning eller polering

• Persienntvätt

• Hushållsmaskiner 

• Städning av balkong/terrass

• Putsning av inglasad balkong/terrass

• Koppla ur elarmatur, lampor, hudhållsmaskiner

• Garage

• Trädgård

• Utsida på fönsterbläck

• Vindutrymmen/förråd, övriga biytor

• Användning av skurmaskin

• Bortforsling av grovsopor eller liknande

Garanti

• Om inget annat är överenskommet (en special deal mellan Redita Service och kund) så gäller garantin i 3 dygn efter det att städningen är 
utförd.

• I det fall kund upptäcker att något av städmomenten inte har blivit utfört på ett godtagbart sätt skall man så snart som möjligt ta kontakt 
med oss (senast 3 dagar efter städningen). Skicka mail till info@reditastad.se, chatta med oss direkt på vår hemsida www.reditastad.se 
eller ring på 08-515 14 144 under kontorstider.

• Man skall förse oss med en tydlig lista på vilka av städmomenten man är missnöjd med (använd gärna checklistan ovan). Bifoga gärna 
bilder (dock inget krav)

• Garantin gäller ej om nästa hyresgäst/köpare har hunnit flytta in

OBS! 
Det a�r viktigt att vi fa�r veta om dina mo�bler eller golv kra�ver sa�rskild behandling. Ta�nk pa� att meddela oss det innan fo�rsta sta�dningen. Dyrbara och 
antika mo�bler och inredning la�ter vi ga�rna vara ifred om du inte o�nskar att vi a�ven sta�dar dem, dock pa� egen risk. 
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