CELÝ DŮM - zhodnoťte každé
místo!
Vyčistěte/nahraďte dle potřeby:
elektrické vypínače a zásuvky
krb nebo kamna
elektrické žárovky
vchodové dveře
koberce
zastínění oken (záclony, závěsy, žaluzie…)
dveře a dveřní kliky
vnitřní a venkovní výmalby
topná tělesa

Utřete prach!!
stěny
zastínění oken (zejména žaluzie!)
stropy
odkládací plochy
okna
ventilace
stropní osvětlení

Udělejte nemovitost přívětinou!
přestavěte nábytek tak, aby se pohledově maximalizovala podlahová plocha
zbalte všechny tretky a figurky
prostříhejte a pohnojte pokojové rostliny
omezte nebo přidejte pokojové rostliny podle potřeby
odstraňte veškerý nábytek, který je navíc a můžete bez něho existovat
odstraňte všechny knihy z polic až na pár dekorativních knih
zbalte všechny osobní a rodinné fotografie
omezte dekorace a obrazy na stěnách na jeden až dva kusy na jednu místnost
přidejte lampy do míst, které působí tmavě
vyvětrejte pro čerstvý a čistý vzduch, případně použijte esenciální oleje pro osvěžení
vzduchu; vyhněte se svíčkám, sprejům a vůním do zásuvky, které mají umělé aroma

Obývací pokoj:
udržujte čistý konferenční stolek, nejlépe bez jakýchkoliv předmětů
odstraňte popelníky
odstraňte přebytečný nábytek
všechny hračky uložte, aby nebyly na očích
použijte pár dekoračních polštářů a plédy pro útulnější pocit (voňavé případně vyprané)

Jídelna/jídelní kout:
lustr nad stolem by měl začínat ve výšce min. 152 cm od podlahy
udržujte jídelní stůl poklizený s maximálně jedním předmětem uprostřed

odstraňte od jídelního stolu a z jídelny židle, které jsou navíc; stůl by měl mít max 4-6
židlí

Kuchyně
odstraňte veškeré předměty z kuchyňské desky
vyčistěte spáry kuchyňského obkladu, případně je vybělte/nově vyspárujte
vyčistěte sporák, troubu a mikrovlnnou troubu
odstaňte z lednice veškeré magnety, obrázky a lístky se vzkazy
opravte chybějící lišty nebo obouchané rohy na kuchyňské desce
nahraďte zničené plechy patřící k troubě
ukliďte mopy, košťata, vysavače atd.
před každou prohlídkou vyneste odpadkový koš
před každou prohlídkou odstraňte veškeré misky na vodu a jídlo vašich domácích
mazlíčků
ukliďte spižní skříň nebo komoru, aby byly čisté a úhledně uspořádané
zabalte veškeré kuchyňské potřeby, které každodenně nepoužíváte
důsledně umyjte a naleštěte dřez, aby vypadal jako nový

Ložnice
každý den ustelte postele
kupte nové povlečení, pokud máte jen staré
odstraňte veškeré předměty z nočních stolků a prádelníku atd.
uložte předměty denní potřeby do šuplíků nebo skříní
ukliďte šatní skříně, aby byly úhledně uspořádané

šatní skříne mějte zavřené
udržujte podlahy a koberce čisté a pravidelně vysávané
odstraňte veškeré předměty ze zdí až na opravdu vkusné kousky umění, omezte počet
kusů na jeden až dva
zapravte všechny díry na zdech

Prádelna/komora
ukliďte volně stojící předměty do skříněk
udržujte veškeré povrchy čisté a prázdné
použijte výkonné žárovky, aby tento malý prostor nepůsobil tmavě
ukliďte veškeré prádlo, čisté i špinavé
udržujte podlahy čisté a nezaskládané

Koupelna
vyčistěte veškeré povrchy a odstraňte z nich veškeré předměty
ponechte jen pěknou nádobku na tekuté mýdlo nebo nové tuhé mýdlo
kupte nové ručníky, pokud máte jen staré
textilie mějte v maximálně dvou barvách
hezky naaranžujte ručníky a úhledně je poskládejte do komínků na třetiny
odstraňte veškeré předměty z vany a sprchového koutu
kupte nový sprchový závěs
vyčistěte veškerá plesnivá místa vany a sprchového koutu
odstraňte veškerý vodní kámen, aby vše vypadalo nově
mějte zavřený poklop záchodu

schovejte odpadkový koš a čistící prostředky
ukliďte koupelnové skříňky, aby byly čisté a úhledně uspořádané

Exteriér domu:
podívejte se objektivně na dům z pozemku sousedů
umyjte popřípadě opravte vchodové dveře
v případě potřeby nově natřete fasádu, nebo alespoň důkladně vyčistěte vapkou (budete
se divit, jak byla fasáda špinavá!)
odstraňte všechny suché větve ze stromů
zameťte a vyčistěte všechny chodníčky kolem domu, terasy, balkony
odstraňte všechny mastné skvrny z betonových povrchů
vyměňte dřevená prkna/dlažbu/zámkovou dlažbu na terase dle potřeby
umyjte okna zevnitř i zvenku včetně okeních rámů, nechte okna/dveře seřídit a
promazat
použijte venkovní nábytek, abyste ukázali užitnou plochu
venkovní závěsy, polštáře a plédy vytvoří přívětivou atmosféru

Garáž:
vyčistěte a zaměťte garáž
udržujte úložné regály a další úložné prostory úhledně uspořádané
přemalujte/přetřete znečištěné části
zbalte/vyhoďte všechny věci, které nepoužíváte

Zahrada
JARO
opravte praskliny v chodníčkách, které napáchala zima
odstraňte veškeré zašlé rostliny
doplňte záhony novou mulčovací kůrou
přidejte několik nových rostlin s jasně barevnými květy, které prozáří někdy šedivou
jarní zahradu

LÉTO
zastřihněte všechny keře a rostliny, aby vypadaly čerstvě a zdravě
zastřihněte rostliny, které blokují výhled z okna popřípadě příliš zakrývají hezké části
domu
udržujte záhony vypleté
udržujte trávník čerstvě posekaný, na okrajích zastřižený, pohnojený a zalitý

PODZIM
pravidelně shrabávejte listí, aby zahrada vypadala déle zelená
zapalte krb/kamna, rozdělaný oheň navodí příjemnou atmosféru

ZIMA
pravidelně odklízejte sníh z chodníčků, příjezdové cesty a teras/balkónů
nepřežeňte to s vánoční výzdobou, zvolte světelné dekorace bez barevných světel
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