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Trappstädning 
VAD INGÅR I TJÄNSTEN: 

STÄDMOMENT TRAPPSTÄDNING: 

• Tömma papperskorgar (om finns) 

• Dammtorka ledstänger och trappräcken 

• Rengöra, putsa speglar 

• Dammtorka fria ytor 

GOLV: 

• Fukttorka hårda golv 

• Dammsuga mattor 

VÄGGAR: 

• Borttaga lättlösliga fläckar på dörrar, väggar, dörrfoder samt på/kring strömbrytare 

• Dammtorka golvlister, fönsterbänkar 

TVÄTTSTUGAN: 

• Dammtorka fria ytor 

• Rengöra /sanitära toalettstol, tvättställ 

• Putsa speglar 

• Fukttorka golv 

HISSEN: 

• Putsa speglar 

• Ta bort lättlösliga fläckar 

• fukttorka golv 

 

ÖVRIGT: 

Övrigt gäller överenskommelse mellan kund och V.V.STÄD AB 

STÄDMATERIAL OCH STÄDUTRUSNING: 

V.V. Städ AB tillhandahåller allt städmaterial och städutrusning. 

UPPSTART: 
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Vi besöker alltid kunden på plats för att komma överens om lämplig nivå på det som skall utföras. 

Kundens behov sätts i fokus samtidigt som kvalitet och flexibilitet styr vårt arbetssätt. En skriftlig 

arbetsinstruktion upprättas där momenten kan anpassas efter ert behöv.  

UTFÖRANDE TIDER FÖR SCHEMALAGDA ARBETEN: 

Arbetet kan bestämmas till viss dag för respektive vecka samt till en viss starttid då arbetet påbörjas samt 

sluttid då arbetet skall vara avslutat. 

FAKTURERING: 

Vi fakturerar er månadsvis i efterskott via mail utan kostnad eller skickar fakturan via post (avgift 29 kr). 

Betalningsvillkor 30 dagar. Administrationsavgift på 49kr tillkommer 

BEMANNING: 

V.V.STÄD AB är familjens företag. Jag både äger och städar själv tillsammans med mina medarbetare. Med 

vår långa erfarenhet kan vi erbjuda er kvalitets städning till ett kanonpris. 

FÖRSÄKRING/SÄKERHET:  

Företaget är TRYGGHANSA försäkrad (person och sakskada upp till 10 000 000kr) 

Tveka inte att kontakta oss för bokning av genomgång och provstäd. 

Vi hoppas på ett gott samarbete! 

 

Mer om oss hittar du på www.vvstad.se eller på våran Facebook sida www.facebook.com/vvstadAB 
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