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Butik eller mataffär städning
Våra andra tjänster
Facility Managment
Kontorsstädning
Trappstädning
Stor-/ Flyttstädning
Butik-/ Hemstädning
Fönsterputsning

Byggstädning
Garagestädning
Sanering
Snöröjning
Golvvård
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Om Tjänsten
En riktigt bra butiksstädning kommer att göra skillnad för hur din butik uppfattas och
kommer troligtvis att leda till en högre försäljning då kunderna kan koncentrera sig på det
viktigaste: att handla varor och tjänster av dig.
Butiksstädning kräver hög kompetens, noggrannhet och systematiskt arbete för att det ska
bli bra.
Swedal Fastighet AB arbetar med ett stort antal företagare och har väl inarbetade rutiner
som ser till att städningen blir perfekt utförd. Faktum är att vi är ett av få städföretag som
har ett etablerat system för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Vi går regelbundet
igenom jobbet som utförs både med våra anställda och med dig som kund.
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Branscher med särskilda krav.
Det finns branscher där det ställs särskilda krav på
städningen för att kunderna ska trivas och för att du
ska kunna upprätthålla säkerheten. Frisörsalonger
och skönhetssalonger. En frisörsalong eller
skönhetssalong måste dagligen göras ren. Hår och
hudflagor måste avlägsnas för att det ska vara rent
och fräscht för kunderna. Tvättställ och bänkytor
måste rengöras noggrant för att undvika att
kemikalier angriper ytorna eller att personal eller
kunder kommer i kontakt med dem av misstag. Här
är det alltså viktigt att du som företagare väljer ett
städföretag som har erfarenhet av städning i den
här typen av butiker. Det har vi och ser till att den
personal som utför denna städning får
specialutbildning.
Butiker med känslig teknisk utrustning kan också
behöva städas extra noga. En optikersalong, med
apparater för synundersökningar måste städas
mycket noga för att undvika att det kommer in
damm i apparaterna. En urmakare eller guldsmed
har varor som bör behandlas extra försiktigt.
Vi anpassar alltid vår butiksstädning efter din
verksamhet och ser till att varje detalj blir perfekt
utförd.

När man har fullt upp att göra i sin butik är det lätt att missa detaljer såsom damm ovanpå
lysrörsarmaturer, uppe på hyllor eller på butiks dekorationen. Om du inte ändrar din
skyltning särskilt ofta kan det även finnas ett behov av att ta en extra titt i skyltfönstret för
att se om det finns damm där.
För att se till att det alltid är rent och snyggt från tak till golv sätter vi tillsammans upp ett
städschema där det någon gång per månad eller per år ingår en storstädning där även dessa
moment tas med, eller så kan detta definieras som extra moment i den ordinariestädningen
varje vecka eller dag.

info@swedalfastighet.se
Tel. 08 52 52 31 70

Vad som ingår
Entré
• Papperskorgar töms
• Fuktmoppar/ Maskinköra golv
• Entrématta dammsugs
• Entré glas avtorkas/ avfläks
• Putsning av rostfritt
Butik
• Maskinköra golv, moppa alla
kanter och hörn
• Papperskorgar töms
• Torka av pantautomater
Sektioner i butiken t.ex
• Fisk: moppar bort all lös smuts,
maskinskura, under alla bänkar och
maskiner.
• Delikatess: rengöra alla
golvbrunnar, rengöra vägg
• 30cm uppför golv, rengöra
tvättställ, putsa rostfritt.
• Kassakontor: tömma alla
papperskorgar
• Lager: maskinkör alla fria ytor

Toaletter
• Rengör alla sanitära enheter
• Torkar av dörrar, handtag,
socklar, kakel och kranar
• Putsa spegel
• Tömma papperskorg, fylla på
material
• Våttorkar golv
Omklädningsrum
• Tömma papperskorgar, torka
bänkar och ovanför skåp
Lunchrum
• Torka dörrar, dörrkarmar,
strömbrytare, diskbänk, skåp
utvändigt, fyllan på
förbrukningsmaterial.
• Dammsuga/ fukttorka
• Tömma papperskorgar

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.
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