FIȘA TEHNICĂ din data de.........../.........../..............

Operații

SERVICII DE EFECTUAT
CURAȚENIE GENERALĂ
1. B A I E
Ștergere praf și curățare sertare dulapuri baie la interior(la cecere, contra cost)
Ștergere praf și curățare sertare dulapuri baie la exterior
Curățare și dezinfectare cadă baie și faianță
Curățare și lustruire oglinzi
Spălare cu mop și uscare pardoseli
Curățare și dezinfectare baie
Spalare geamuri (în locurile accesibile)
Ștergere și dezinfectare dulapuri baie exterior
Aspirare covoare și covorașe de baie
Curățare și dezinfectare toalete
Înlăturare pânze păianjen
Curățare și dezinfectare chiuvetă și blaturi
Ștergere praf în toate zonele (pereți, tavan, locuri accesibile, etc.)
Curățare, dezinfectare și lustruire aplice(suport chiuveta, suport prosop, etc.)

2. L I V I N G

Ș I D O R MI T O R

Aspirare și spălare scări interioare (dacă există)
Ștergere praf în toate zonele (pereți, tavan, locuri accesibile, etc.)
Aspirare covoare și mochete
Spalare geamuri (în locurile accesibile)
Ștergere praf suprafețe plane (uși , pervaz, etc.,)
Ordonare aspect cameră (la cerere, contra cost)
Aspirare canapele și fotolii
Curățare cărți , jucării, bibelouri, etc., (la cerere, contra cost)
Ștergere praf și aspirare mobilă
Aspirare și spălare cu mopul a supratețelor de pardoseală
Aranjare paturi
Ștergere praf și curățare sertare de mobilier și dulapuri la interior
Ștergere praf și curățare sertare de mobilier și dulapuri la exterior
Schimbare lenjerie pat (la cerere, contra cost)
Înlăturare pânze păianjen

B U C Ă T Ă R I E
Curățare și dezinfectare chiuvete și blaturi
Ștergere praf în toate zonele (pereți, tavan, locuri accesibile, etc.)
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Observații

Curățare mese și scaune de bucătărie
Curățare echipamente de bucătărie (mixer, robot de bucatărie, cuptor cu
nmicrounde, etc., ) exterior
Spălare geamuri (în locurile accesibile)
Spălare și curățare cuptor de bucătărie și frigider la interior (la cerere, contra cost)
Curățare frigider la exterior
Curățare și/sau spălare suprefețe din gresie și/sau faianță ți pardoseli în locurile
accesibile
Aspirare covoare și mochete
Înlăturare pânze de păianjen
Curățare fețe, sertare, dulapuri de bucătărie exterior
Spălare vase ( la cerere, contra cost)
Golire coșuri gunoi
Dezghețare frigider/congelator și curățare/dezinfectare la interior (la cerere, contra
cost)

B A L C O N
Spălare geamuri exterioare în locurile accesibile
Spălare geamuri interioare în locurile accesibile
Spălare pervaze interior și exterior în locuri accesibile
Ștergere praf în toate zonele (pereți, tavan, etc.)
Curățare și /sau spălare suprafețe din gresie și/sau faianță și pardoseli în locuri
accesibile

OBSERVAȚII:
* Mutarea mobilierului sau a diverselor obiecte existente, pentru a facilita serviciul de curățenie , se
efectuează de echipa LMC Servicii Curățenie, la cerere, contra cost.

NOTĂ:
1. Sertarele mobilierului se curăță la interior, numai în prezența proprietarului sau al unui reprezentant desemnat de către
acesta;
2. Serviciile de curățenie se efectuează numai în prezența proprietarului sau al unui reprezentant desemnat de către acesta;
3. LMC Servicii Curățenie nu răspunde pentru viciile ascunse ale mobilierului sau ale suprafețelor unde urmeaza a se interveni;
4. Toate reclamațiile ulterioare finalizării operațiunilor de curățenie, nu vor fi luate în considerare.
PRESTATOR
LMC Servicii Conexe

CLIENT,
Am citit si am luat la cunoștință de conținutul
acestei fise tehnice
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GHEORGHE LAURENȚIU

CLIENT,
Toate serviciile au fost efectuate conform
fișei tehnice

Info Cons- protectia consumatorului - 021 9615
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