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Rengøring og trappevask – i hver af de 7 opgange 

1 x ugentligt – hver fredag – ml. kl. 9.00 og 16.00 

• Støvsugning af måtte ved indgangsparti. 
• Rengøring af fodpaneler langs væg i stueplan. 
• Bortskaffelse af reklamer m.m. lagt ovenpå postkasser. 
• Aftørring af vægflade under affaldsskaktlåger på alle etager. 
• Aftørring af affaldsskaktlåger udvendigt på alle etager. 
• Støvsugning af gulvskinne ved elevatordøre på alle etager (kælder – 4. sal). 
• Vask af gulv i elevator. 
• Pudsning af stål i elevator, indvendigt og udvendigt. 
• Pudsning af spejl i elevator. 
• Fejning af trapper og reposer fra 4. sal og ned. 
• Måtter foran lejlighedsdøre rystes og der gøres rent under disse. 
• Vask af trapper og reposer fra 4. sal og ned. 
• Fejning af forrum til elevatorer i kældre. 

 
supplement 1 x månedligt – den 1. fredag i hver måned 

• Rengøring, afvaskning og aftørring af hele indgangspartiet og indgangsdør. 
• Pudsning af stål ved indgangspartier. 
• Rengøring af vægflade under og over affaldsskaktlåger på alle etager. 
• Aftørring af postkasser. 
• Aftørring af gelænder (håndlister og balustre) på alle etager. 
• Aftørring af vanger på trapper og reposer på alle etager. 
• Aftørring af væglamper på alle etager. 
• Aftørring af lamper over elevatordøre på alle etager. 
• Aftørring af vindueskarme på alle etager. 
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Hovedrengøring 

Omfang – udføres efter særskilt aftale 

• Rengøring, afvaskning og aftørring af hele indgangspartiet og indgangsdør. 
• Pudsning af glas i indgangsparti og indgangsdør på ind- og udvendig side. 
• Pudsning af stål ved indgangspartier. 
• Støvsugning af måtte ved indgangsparti. 
• Støvsugning og aftørring af fodpaneler langs væg i stueplan. 
• Opgang gennemgås for diverse effekter. 
• Tyggegummi og lign. fjernes. 
• Rengøring af postkasser, herunder bortskaffelse af reklamer m.m. 
• Rengøring af vægflade under og over affaldsskaktlåger på alle etager. 
• Grundig afvaskning af udvendig side af affaldsskaktlåger på alle etager. 
• Støvsugning af gulvskinne ved elevatordøre på alle etager (kælder – 4. sal). 
• Vask af gulv i elevator. 
• Pudsning af stål i elevator, indvendigt og udvendigt. 
• Pudsning af spejl i elevator. 
• Rengøring af gelænder (håndliste og balustre) på alle etager. 
• Rengøring af væglamper på alle etager. 
• Rengøring af lamper over elevatordøre på alle etager. 
• Aftørring af vindueskarme på alle etager. 
• Rengøring af kontakter og ledningsskjulere. 
• Afvaskning og aftørring af lejlighedsdøre og dørkarme. 
• Afvaskning af vægge (malede overflader). 
• Fejning af trapper og reposer fra 4. sal og ned. 
• Måtter foran lejlighedsdøre rystes og der gøres rent under disse. 
• Vask af trapper og reposer fra 4. sal og ned - med rent vand til vandet er rent. 
• Indsmøring med stenpolish på trædeflader af trapper. 
• Fejning af forrum til elevatorer i kældre. 
 


