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Våra andra tjänster  

 

Facility Managment 

Kontorsstädning 

Trappstädning 

Flyttstädning 

Butik-/ Hemstädning 

Fönsterputsning 

 

 

Flytt/ Flyttstädning 

Byggstädning 

Garagestädning 

Sanering  

Snöröjning 

Golvvård 
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Vi erbjuder 
 

Swedal fastighet AB hjälper till med all sorts flytt städning, kontor flytt, privat flytt mm. 

 

• Förmånliga priser på flyttstädning i samband med uppdraget. 

• Utbildad personal som omfattas av kollektivavtal. 

• Två veckors kvalitetsgaranti, vi besiktar och följer allmänna flytt bestämmelse för 

konsument Bohag 2010. 

• Vi har även ansvarsförsäkring. Skulle något hända så täcker vår försäkring alla eventuella 

skador.  
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Storstädning av alla kontor 

och konferens/ samtalsrum   
• Dammsugning och avfläkning  

• Våttorkning  

• Fönstertvätt  

• avtorkning av socklar, dörrar 

väggar och karmar 

• avtorkning av elementen från fett 

och smuts  

• våt-torka golvet  

• Fönsterputs, fasad och mellan glas 

• Rengöring av golvlister kontakter, 

dörrar karmar 

• Fönsterbrädor, element samt 

målade ytor 

• Rengöring av garderober, in och 

utvändigt 

 

Köket och Pentry  
• Rengöring av kyl, sval och frys in 

och utvändigt samt under. 

•  Rengöring av spis in och utvändigt 

även ugnsplåtar. 

•  Rengöring av diskmaskin in och 

utvändigt. 

•  Av och uttorkning av skåp, lådor 

och bänkar. 

•  Avtorkning av köksfläkt samt 

ventiler (ej inuti) 

• Rengöring av filter och ventilation  

• Rengöring av alla skåp och hyllor 

• Dammsuga och tvätta golvet 

 

Toaletter och dusch  
• Rengöring under badkaret och 

bakom toaletten, garderober 

• Storstädning från golv till tak  

• Ångtvätt till alla toaletter och 

duschar 

• Rengöring av väggar och golv 

Rensar avloppen i dusch och  

• handfat  

• Putsar speglar, rengöring av 

golvlister, kontakter, dörrkarmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desinficering på hela lokalen  
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Garanti   
Vår städgaranti innebär att vi tar hela ansvaret för att städningen ska bli godkänt. Vi kontaktar 

den nya ägaren, hyresgästen eller hyresvärden och bestämmer tid samma dag som städningen 

sker. Är inte den nya ägaren, hyresgästen, hyresvärden nöjd så ska brister eller fel som har 

uppstått åtgärdas av oss. Reklamationen måste göras två dagar efter städningstillfället.  

 

Vi vet att alla har olika syn på renlighet och därför ser vi till att rätt person blir nöjd med 

resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alla våra åtagande, 

agerande och våra 

arbeten ska uppfattas 

som uttryck för hög 

kvalité. Därför erbjuder vi 

en rad av kvalifikationer 

och har förtjänat oss 

flera certifikater. ISO 

14001 miljö, ISO 9001 

kvalitet, ISO 45001 

arbetsmiljö. 


