
storstäd
Storstäd på ditt sätt
Storstäd är en rejäl städning där du får en ordentlig genomgång av 
ditt hem. Se vad som ingår till höger.  Dock så kan städningen givetvis 
anpassas efter era specifika behov och önskar ni lägga till tjänster 
utanför vår storstäd, så går det alldeles utmärkt att ta kontakt med 
någon av vara koordinatorer och berätta hur exakt ni önskar få ert hem 
städat. Att kombinera storstädning två till tre gånger per år tillsam mans 
med regelbunden, Veckostäd, ger ert hem en djuprengöring och blir ett 
mer trivsamt hem att vistas i. En bra tumregel på storstädstillfällen skulle 
kunna vara – vår, höst och mitt i vintern i anslutning till jul. 

Innan Vi Kommer 
lnför vår ankomst, så är det fördelaktigt om ni plockat undan kläder, 
leksaker, disk och andra småsaker som står framme. Då får du som kund 
mer städning för pengarna. Med det sagt, så behöver ni inte göra det. 
I bland är ens morgonbestyr lite stressiga och finner ni inte tiden att 
plocka undan inför städdagen så är det ingen fara, vi tar det. 
Vill du att vi byter era sängkläder? Ställ då fram nya sänglakan vid 
fotandan av sängen, så gör vi det. En tjänst vi gärna bistår med.

• “Nolla damm” i samtliga rum 
• Dammsugning 
• Våttorkning fria ytor 
• Dammtorkning av svårtillgängliga ytor  
• Innerdörrar 
• Golvlister 
• Taklister 
• Foder på fönster/dörrar 
• Köksskåp/dörrar utvändigt 
• Spis utvändigt 
• Micro in- och utvändigt 
• Vitvaror utvändigt 
• Bänkar och bord 
• Byte av sängkläder 
• Under, bakom och i soffor 
• Under sängar 
• Kommod och toalett 
• Duschväggar/badkar  
• Badrumsmöbler utvändigt 
• Speglar 
• Kakelväggar  

Tilläggstjänster
• Brunnar/ avlopp 
• Vattenlås 
• Insida vitvaror/ugn 
• Fönsterputs 
• Insida badrumsskåp 
• Vika tvätt
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vad ingår i storstäd



Vi på Sisjöns Städservice skulle vilja erbjuda er som befintlig kund 
att ta del av vårt “Rekrytera en granne-erbjudande” 

Värva en granne som köper regelbunden veckostäd, sa ger vi er 
5% rabatt på varje månadsfaktura. Detta erbjudande gäller upp till 
tre grannar, vilket skulle ge er totalt 15% rabatt på varje faktura. 
Rabatten gäller, så länge era grannar köper våra regelbundna 
städtjänster. För att ta del av detta erbjudande, så ska grannen 
bo max en kilometer från er bostadsadress där själva städningen 
utförs. Då värnar vi alla om miljön, och vara bilresor förkortas 
markant. 

BRA FÖR MILJÖN. 
BRA FÖR ER. 
BRA FÖR OSS.
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Rekrytera en granne 
få upp till15 % rabatt

Observera att detta erbjudande inte kan kombineras med andra rabatter och kampanjer.


