
 

 
 

КАК ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ЗА ЕДИН ЧАС 

 

Сега ще ви разкрия няколко съвета за как да действате в подобни моменти и домът ви да 

бъде готов за 1 час. Тази система можете да използвате при поддържащото почистване на 

дома си, когато предпочитате да отделите време на семейството или приятелите си. 

Не се разсейвайте! 

Докато събирате стари списания и брошури или играчките на детето не проверявате 

телефона си за най-новото в Facebook. Просто продължавате да се движите и следвайте тези 

съвети. 

 

Започнете отгоре 

Независимо коя стая почиствате, започнете отгоре надолу, така че замърсяванията и прахът 

от по-високи повърхности да падат върху долните повърхности, които все още не са били 

почистени. Избърсват мръсотия директно върху пода. Почистете всички стаи като последна 

стъпка е да почистите пода. 

Спални - 6 минути на спалня 

- Оправете леглото. Когато оправяте легла, вместо да губите време да напъхвате 

чаршафа между матрака и рамката на леглото с пръсти, използвайте едната си ръка, 

за да повдигнете ъгъла на матрака а с другата придърпайте чаршафа. Това ще спести 

ценното Ви време. 

- Съберете неподредените дрехи и ги приберете в килера или гардероба. 

- Избършете мебелите от праха с кърпа от микрофибър и работете отгоре надолу  

Бани - 7 минути на баня 

Почистете всичките бани наведнъж 

- Сипете препарат в тоалетните, ваните и мивките. Оставете го да подейства. През това 

време измийте външната част на тоалетната и ваната. Избършете рафтовете. 

- Препарата вече е подействал, така че забършете и изплакнете повърхностите, след 

което почистете огледалата.      

- Върнете се, за да почистите подовете при почистване на пода на кухнята. 

 



 

 
 

Всекидневни / трапезарии-7 минути 

- Подредете 

- Започнете почистването от единият ъгъл на стаята и се движете по посока на 

часовниковата стрелка, за да не пропуснете нещо, като спазвате правилото отгоре 

надолу. (Ако имате щори и / или тавански вентилатори, първо почистете тях от прах). 

- Тапицираните мебели почистете с прахосмукачка. 

- Оставете подовете заедно с всички килими на дома като последна стъпка за 

почистване. 

Кухня - 12 минути 

- Ако котлоните се нуждаят от почистване ги напръскайте с препарат и оставете да 

подейства 

- Заредете всички мръсни съдове в съдомиялната машина. 

- Изчистете котлоните 

- Избършете шкафовете, мивката и други повърхности, като отново работете отгоре 

надолу. 

- Изплаквайте гъба или кърпата с гореща вода, докато почиствате - ще бъдете изумени 

колко мръсотия излиза! 

- Избършете уредите. 

- Почистете подовата настилка заедно с всички твърди подови повърхности в къщата. 

Подове - 15 минути за целият дом 

-  При почистването с прахосмукачка на килими се движете назад, с бързи движения 

и без много припокриване, за да спестите време. 

- Парочистачките или моповете с контейнер за препарат правят почистването на 

твърдите повърхности много по-бързо от традиционните мопове, затова силно 

препоръчвам да инвестирате в едно от тези, за да почиствате много по-бързо! 

 


