
bekymmersfri
Enkla vägen

till en

hemservice

– pålitlig serviceleverantör sedan 1988



Ett vardagsbekymmer
mindre att tänka på...

Jobba, handla mat och hämta barn från dagis 
är några vardagliga bestyr som måste göras 
regelbundet och när det blir dags att städa 
känns uppgiften ofta betungande. Fatta ett klokt 
beslut och lägg all huvudbry kring hemstädning 
i våra erfarna händer – du kommer inte ångra 
dig. Vi ger dig ett skinande rent hem och mer 
tid för att koppla av. Med RUT-avdrag blir 
lösningen dessutom ekonomiskt bekväm.

För vem?
För dig som vill slippa fundera på hur
du ska orka med hemstädningen också.

Nästa steg?
Kontakta oss för ett gratis hembesök.
Tel. 08-464 70 00 • www.stadhuset.se

Städhuset – service utan huvudvärk



dina villkor

Service
på

trygghet

Vårt
mellannamn är

När vi startade 1988 hade vi som målsättning att vilja 
mer än konkurrenterna och att skapa ett riktigt bra 
serviceutbud som gör livet enklare för kunden.  
Att arbeta på kundens villkor såg vi som ett nytt tänk 
inom städbranschen. Vår affärsidé föll i god jord och 
idag har vi många nöjda kunder som aldrig behöver 
bekymra sig över städningen. När du anlitar oss får 
du tillgång till en mycket erfaren tjänsteleverantör som 
löser dina städbehov på ett enkelt, miljövänligt och 
professionellt sätt.

Välj Städhuset när du vill ha bekymmersfri hemservice

För oss är det mycket viktigt att du känner dig helt trygg i 
att anlita oss, både när det gäller säkerhet och kvalitet.  
Vår personal bär därför alltid företagskläder och 
synligt Service-ID. För att säkerställa högsta kvalitet på 
städningen gör vi regelbundna kontroller tillsammans 
med dig där du kommenterar vad som är bra och vad 
som kan bli ännu bättre. Väljer du oss väljer du en auk-
toriserad serviceentreprenör av högsta kvalitet med 
både miljö- och arbetsmiljöcertifikat.

Städhuset – sätter guldkant på din vardag.



Vid köp av abonnemang
bjuder vi på ett städkit!

Erbjudande

skinande ren

3 enkla sätt
att få din bostad

När du köper städning av oss gör vi ett kostnadsfritt 
hembesök och upprättar en städjournal. Du bestäm-
mer själv hur ofta och på vilken veckodag du vill ha din 
städning. Du har 3 olika upplägg att välja mellan:

Abonnemangs-
städning
– Lättare städning varje, varannan eller var 4:e vecka
– Omfattande grundstädning på första passet
– Fast månadskostnad med rabatt på timpriset
– Tvätt och strykning om så önskas
– Samma person som kommer och städar
– Kvalitetsgaranti 
– Ansvarsförsäkring vid eventuell skada

Storstädning
– Grundlig rengöring från golv till tak, inklusive 
kakelväggar, kakelfogar och allt smått och gott
– Storstädning inför hemmafesten 
För dig som vill ha skinande rent vid speciella 
tillfällen men inte behöver abonnemang.  

Enstaka städning
– Behovsstädning
– Städning inför visning
– Flyttstädning
För dig som vill ha städat då och då eller vid 
speciella tillfällen. Vid flyttstädning en grundlig 
genomgång av köksskåp, luckor, vitvaror, lister, 
dörrar, element, fönster och fönsterkarmar. 

200:-
per tim

efter RUT-
avdrag

220:-
per tim

efter RUT-
avdrag

210:-
per tim

efter RUT-
avdrag

(värde 410:-)

Städhuset – vi gör det där lilla extra.



Erbjudande Erbjudande

Innehåller:                                                                                                                           
Ställbart skaft med mopplatta,                                                                       
micromopp 47 cm,  fönstertrasa,                                                                                             
och 8 st microtrasor i 4 olika färger.

Innehåller:                                                                                                                           
Allrent, Sanitetsrent, Grönsåpa,                                                                                     
Glasputs och Universalpasta

RengöringspaketStädkit

410:- 350:-

Toa Tork Advanced T4 X-lång    6-pack  65 kr
Köks Tork Advance Xtra lång   2-pack  45 kr
Bliw, pumptvål 300 ml     1 st 25 kr
Bliw, refill 600 ml     1 st 50 kr
Allrent Daily, 1 liter     1 st 50 kr
Sanitetsmedel Mistral, 1 liter     1 st 50 kr
Såpa Grumme, 750 ml     1 st 50 kr
Fönsterputs, 750 ml     1 st 50 kr
Universalputsmedel, 300 ml     1 st 190 kr
Ytdesinfektion, 1 liter     1 st 45 kr
Handdesinfektion, 600 ml     1 st 45 kr
Yes Original handdisk, 625 ml     1 st 50 kr
Sun Maskindisk, 1,8 kg     1 st 195 kr
Sun Spolglans, 500ml     1 st 65 kr
Via tvättmedel, 8,3 kg     1 st  340 kr
Mr Muscle ugn     1 st 80 kr
Diskborste, Basic vit     1 st 12 kr
Dammvippa     1 st 40 kr
Wettex     1 st 5 kr
K-stativ, 40 cm platta     1 st 150 kr
Skaft, justerbart     1 st 75 kr
Micromopp, 40 cm      1 st  60 kr
Microtrasa, 4 färger     1 st 35 kr
Fönsterduk     1 st 55 kr
Städhink     1 st 25 kr

Prislista
– städmateriel för hemservice

Sortimentet är noga utvalt av oss för att hålla god 
kvalitet till bra pris och vi kan leverera hem till dig. 

Frakt 150 kr • Fraktfritt vid beställning över 500 kr.

– svår att vara utan när du väl prövat.Städhuset



bekymmersfri
 uppleva en

Vill även du

hemservice?

Ring oss nu!
08-464 70 00

Städhuset i Stockholm AB
Gösta Ekmans väg 10
129 35 Hägersten

hemservice@stadhuset.se
www.stadhuset.se

– är du redo för att bli bortskämd?


