En professionellt utförd golvvård gör golvytan mer lättstädad och ger ett stilfullt intryck. Dessutom
innebär ett väl underhållet golv stora besparingar då exempelvis golven blir slitstarka med ökad livslängd
och att blanka golv reflekterar ljus vilket medför minskade elkostnader. Även ur en säkerhetssynpunkt
är välvårdade golv bra eftersom löst skräp, spill, grus och snöslask kan orsaka olyckor.

Lavanda tipsar

Rostfria ytor

Entrésystem i trapphus
Alla tjänar på en välstädad entré och trappuppgång: kunder, husägare, förvaltare, boende
och städare. En välstädad trappuppgång borgar
för hög säkerhet, liten risk för halkolyckor och
ökad trivsel för boende/hyresgäster. Välstädade
entréer och trappor bidrar dessutom till en tidsoch kostnadseffektiv städning i hela fastigheten
då tiden som krävs för att städa minskar om
mindre smuts dras in. Ett effektivt sätt att stoppa
smuts från att komma in i fastigheten är att
använda sig av ett tredelat entrésystem:

Dagligstädning: Rostfria ytor kan rengöras med
varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel
såsom diskmedel. För ytor som inte blir utsatt för
mycket smuts är det oftast bra att i den dagliga
städningen undvika rengöringsmedel som innehåller ytskydd då de lämnar kvar en hinna som
är svår att avlägsna.

Periodiskt underhåll: Skölja bort alla rester av
kemikalier, exempelvis ytskydd, med hett/varmt
vatten, använd microfiberduk, syntetiskt skinn
eller mjuk svamp. Torka/polera med en ren
bomullstrasa. Avsluta med en ytskiktsbehandling.
Ytor som blir utsatta för mycket smuts kan med
fördel underhållas på det här viset oftare än
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Glas, Speglar och keramik

Stengolv

Trägolv

Textila golv och Mattor

Dagligstädning: I första hand innebär den dagliga
Alla mår bättre i en ren miljö.
golvtextil- eller mattvården vanlig dammsugning
alternativt borst/valsdammsugning.

Ett rent nöje !
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Lavanda erbjuder
Lokalvård
Professionell vård av fastigheter. Alltifrån allmänna
utrymmen såsom entré och trappor till specifik och
kundanpassad rengöring av inre utrymmen så som
skolor, vårdhem, daghem, idrottshallar m.m.

Kontor

snyggt hotellrum
kund. Ansvaret för
assar oss helt efter
rutiner och städ
bemanningsservice
h semestertider.

arbetets gång och

dning

väl privatpersoner

e vid arbetstoppar,

Genom att anlita oss för att underhålla material
och lokal ökar säkerheten och trivseln på kontoret.
En bra arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser.

Att anlända till ett rent och snyggt hotellrum
betyder mycket för en hotellkund. Ansvaret för
detta tar vi gärna på oss. Vi anpassar oss helt efter
kundens behov och hotellets rutiner och städ
metoder. Vi erbjuder även bemanningsservice
vid arbetstoppar, sjukdom och semestertider.

Byggstädning

lhetlig service och
m fönsterputsning,
och städrelaterade

Vi utför både städning under arbetets gång och
slutstädning före besiktning.

besök där vi kan

God lokalvård är att hålla god hygien och att underhålla
material och lokal.
Felaktigt utförd golvvård kan ge stora ekonomiska,
ergonomiska och till och med hälsovådliga konsekvenser.

Hotell

ch Tvätt

intresset för runt bete och fastighets ch trädgårds skötsel)
om olika branscher
drag.

Första intrycket av dig
och din fastighet

En ren fastighet förmedlar trygghet, förebygger lukt, smittor,
fukt- och mögelskador i fastigheten. Besökare, klienter
och kunder bedömer ofta kvaliteten på produkter och
tjänster genom intrycket de får av fastigheten.

-

Lavanda Cleaning är ett väletablerat företag inom städ- och
rengöringstjänster som sedan 21 år tillbaka tar hand om
sina kunders fastigheter och ser till att hålla dem rena på
både ut- och insidan. Våra uppdragsgivare är utspridda
över hela Stockholm och inom ett brett spektra av branscher,
t ex inom skola, samhälle och kommun, kontorsfastigheter,
hotell och bostadsrättsföreningar. Vi tar gärna
på oss ansvaret för att våra kunders besökare välkomnas
av en ren och välluktande fastighet.
Alla mår bättre i en ren miljö.

Hem- och Privatstädning
Vi utför hemstädning för såväl privatpersoner
som till företagets anställda.

Vikariat
Vi erbjuder bemanningsservice vid arbetstoppar,
sjukdom och semestertider.

Fönsterputsning och Tvätt
Vi önskar ge våra kunder en helhetlig service och
erbjuder därför tjänster såsom fönsterputsning,
tvätt och andra kundspecifika och städrelaterade
tjänster.

Plustjänster
För att tillmötesgå det ökande intresset för runt omkring tjänster såsom markarbete och fastighets skötsel (exempelvis snöröjning och trädgårdsskötsel)
står vi och vårt breda nätverk inom olika branscher
väl rustade att ta oss an nya uppdrag.
Vi gör gärna ett kostnadsfritt besök där vi kan
visa vad vi kan göra för er.
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