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Golvvård - Låt golvet göra ett bra intryck
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
Entrésystem i trapphus
Alla tjänar på en välstädad entré och trapp-
uppgång: 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 tids- 
och  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: 

1) Ett tak eller galler utanför entrédörren för att   
 undvika/ta bort grov grus eller snöslask. 

2) En bra matta som fångar upp finkornig smuts 
 som sand och grus  innanför entrédörren. 

3) En fuktabsorberande matta in i entrén.

Glas, Speglar och keramik 
(exempelvis speglar, dörrar, fönster)

Daglig städning: En bra metod för avfläckning av 
mindre ytor är att använda en lätt fuktad micro-
fiberduk 

Periodiskt underhåll: Till större glasytor kan 
rengöras med svamp, tvättpäls eller ett  syntetiskt 
skinn och ljummet vatten med ett neutralt ren-
göringsmedel. Smuts som sitter hårt fast tar du 
bort med en klickskrapa. Efter sköljning med 
 vatten tas vattnet bort med en fönsterraka. 
 Observera att frostskyddat vatten med fördel 
 används till fönsterputsning vid temperaturer 
under noll grader.   

Rostfria ytor
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 inne-
håller 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 
 andra ytor, exempel på sådana ytor är hissdörrar 
och varuautomater. 

Miljötänk
Vi på Lavanda Cleaning strävar ständigt efter att  
 förbättra vårt eget miljö medvetande och ge vårt 
bidrag till en l ångsiktig förbättring av miljön. 
Genom att  omsorgsfullt välja leverantörer och 
teknisk  utrustning vill vi  utföra städtjänster så 
effektivt och resurssnålt som möjligt, vilket främ-
jar såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vi utför vårt arbete med en stor miljömedvetenhet 
och försiktighet, så att våra arbetsmetoder belastar 
miljön så lite som möjligt. Vi arbetar i syfte att 
 hjälpa kundföretagen att återvinna och återbruka 
enligt Agenda 21. I möjligaste mån använder vi 
oss av miljöanpassade produkter, Bra miljöval eller 
Svanmärkta.

Skötsel & Underhåll

Linoleumgolv
Dagligstädning: I första hand ska en torr metod 
 användas och fuktmoppning vid behov.

Periodiskt underhåll: Nollställning vid  
renovering (borttagning av gammal polish och 
göra golvet  pH-neutralt), maskinskurning och ny 
grundbehand ling såsom ytbehandling med vax, 
polish eller olja.

Trägolv
Dagligstädning: I första hand ska en torr metod 
 användas och fuktmoppning vid behov.

Periodiskt underhåll: Slipning vid renovering. 
Oljade golv rengörs, oljebehandlas och  poleras. Till 
lackade trägolv kan man använda en  speciell metod 
för att reparera sliten lack. Är lacken helt borta gäller 
renovering

Textila golv och Mattor
Dagligstädning: I första hand innebär den dagliga 
golvtextil- eller mattvården vanlig dammsugning 
alternativt borst/valsdammsugning.

Periodiskt underhåll: Periodvis eller vid kraftig 
nedsmutsning används ångtvättning  (kontrollera 
att materialet är färgäkta). Textila golv och  mattor 
är känsliga för vatten och starka  kemikalier och 
därför är detta en bra metod då inga  kemikalier 
 behövs. Även behandlingar som  skyddar mot 
 kladdig smuts och antistatbehandling av  naturfiber 
(speciellt ull) sker vid periodiskt  underhåll. 

Stengolv
Dagligstädning: I första hand torrmetod och fukt-
moppning vid mindre ytor. Maskinskurning vid 
större ytor. Det är dock viktigt med roterande valsar
vid maskinskurning.

Periodiskt underhåll: Om fogarna mellan plattorna
i badrum eller liknande utrymmen börjar mörkna är 
det ett tecken på mögeltillväxt och dålig  ventilation. 
Vid periodiskt underhåll kan fogarna  tvättas rena 
med klorhaltigt lösningsmedel och sedan sköljas 
med rent vatten. Då det gäller rengöring med starka 
kemikalier krävs det att fogarna först mättas så att 
kemikalierna inte tränger in i fogmaterialet.

Ett rent nöje !
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Första intrycket av dig 
och din fastighet
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.

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.

 
 

 
 

  
 

    
 

 

  
 

 
   

 
 

   
 

  

 

 
 

 

 
 

Lavanda erbjuder
Lokalvård 
Professionell vård av fastigheter. Alltifrån allmänna 
utrymmen såsom entré och trappor till speci�k och 
kundanpassad rengöring av inre utrymmen så som 
skolor, vårdhem, daghem, idrottshallar m.m.

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

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

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 kundspeci�ka och städrelaterade 
tjänster.

Plustjänster
För att tillmötesgå det ökande intresset för runt -
omkring tjänster såsom markarbete och fastighets -
skötsel (exempelvis snöröjning och trädgårds  skötsel) 
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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Första intrycket av dig 
och din fastighet.
God lokalvård är att hålla god hygien och att under-
hålla material och lokal. Felaktigt utförd golvvård kan 
ge stora ekonomiska, ergonomiska och till och med 
hälsovådliga konsekvenser. En ren fastighet förmed-
lar trygghet, förebygger lukt, smittor, fukt- och mögel-
skador 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 upp-
dragsgivare 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.
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Lavanda erbjuder
Lokalvård 
Professionell vård av fastigheter. Alltifrån allmänna 
utrymmen såsom entré och trappor till speci�k och 
kundanpassad rengöring av inre utrymmen så som 
skolor, vårdhem, daghem, idrottshallar m.m.

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

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

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 kundspeci�ka och städrelaterade 
tjänster.

Plustjänster
För att tillmötesgå det ökande intresset för runt -
omkring tjänster såsom markarbete och fastighets -
skötsel (exempelvis snöröjning och trädgårds  skötsel) 
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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