STÄDMAKEOVER
När det är dags att flytta ut behöver en
flytt/slutstädning bli gjord. Alla ytor, golv,
väggar, dörrar, lister, spis/ugn, våtutrymmen
förväntas vara så rena som det bara går att få.
Vi erbjuder två sorters städning, visningsstäd
och flyttstäd. Våra utbildade och certifierade
lokalvårdare hjälper dig att få allt klart i tid.
Vi garanterar att allt är klart i rätt tid eftersom
du är, en för oss, prioriterad kund!

GROVSTÄD
Om du vet att du ska röja ut saker kan vår personal ombesörja att tömma och
köra det till tippen.

Bärhjälp
Perfekt tjänst när det är svårt att
klara av jobbet själv. Du blir
arbetsledaren och får snabba
och starka armar och ben till din
hjälp, det är precis vad som
behövs.

FÖR DIN TRÄDGÅRD
EntréMakeover

TrädgårdsMakeover®

EntréMakeover - styling och fix
runt entrén. Upp till 18 timmars
professionellt fokus på entrén.
För 7500 kr inkl moms efter RUT

TrädgårdsMakeover® - styling i
trädgården. Upp till 36 timmars
professionellt fokus på villan /
fastighetens utemiljö.
För 15000 kr inkl moms efter RUT.

Priset är 275 kr per arbetad tim
inkl. moms med RUT avdrag.

Elsa Borgs Gata 20
129 53 Hägersten

010-102 41 00

tradgardsmakeover.se
info@tradgardsmakeover.se

STÄD
PRISER

2 0 1 7/2 0 1 8

tradgardsmakeover.se
info@tradgardsmakeover.se

Bara för Stockholm

010-102 41 00

Just nu erbjuds endast StädMakeover i Stockholm. Vi arbetar på att
kunna erbjuda tjänsten rikstäckande.

P R I S L I S TA

-

F LY T T S TÄ D N I N G

Alla priser inkl. moms. RUT-avdrag på 50% görs om det finns möjlighet. Framkörningsavgift
tillkommer på alla uppdrag med 390 kr inkl. moms. Alla rengöringsmedel etc ingår.
För Nynäshamn, Märsta, Södertälje tillkommer extra avgift på 150kr inkl. moms.

KVM

KOSTNAD

0-39

3 900 kr

40-49
50-59

Efter RUT

TILLVAL + PRIS

1 950 kr

Fönsterputs av 3:e glaset

+63 kr/glasruta

4 420 kr

2 210 kr

Fönsterputs med spröjsat fönster

+63 kr/fönster

4 940 kr

2 470 kr

Fönsterputs halvt inglasad balkong/terrass

+150 kr/kvm

60-75

5 460 kr

2 730 kr

Fönsterputsning helt inglasad balkong/terrass

+205 kr/kvm

76-85

5 980 kr

2 990 kr

Sopning och våttorkning av balkong/terrass

+94 kr/kvm

86-95

6 500 kr

3 250 kr

Sopning/dammsugning av garage/vind

+94 kr/kvm

96-105

6 760 kr

3 380 kr

Mattvätt (gäller heltäckningsmattor)

+240 kr/kvm

106-125

7 280 kr

3 640 kr

Extra kylskåp

+350 kr

126-150

7 540 kr

3 770 kr

Extra ugn

+350 kr

151-180

8 320 kr

4 160 kr

Kamin: dammsugning & rengöring av glaset

+410 kr

181-199

8 580 kr

4 290 kr

Rengöring av utsida på ytterdörr (gäller lgh )

+60 kr

200-221

8 840 kr

4 420 kr

Tilläggstid

+260 kr/tim

222-240

9 620 kr

4 810 kr

241-260

10 140 kr

5 070 kr

Fönsterputsning - Begär offert.
Rengöring av utsida på ytterdörr
(ej vid minusgrader) +60 kr
Visningsstäd - Begär offert.

med RUT-avdrag

Tillval Villa +
Tvätt med svamp och trasa av:
fönsterbleck, fönsterfoder, altanräcke mm (ej vid minusgrader)
260 kr/tim med RUT-avdrag.

Grovstäd
Vi bär och kör
till tippen
275kr/tim inkl moms

Bärhjälp
Snabba och starka
armar och ben till
din hjälp.
275kr/tim inkl moms

