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CENÍK HLOUBKOVÉHO PRANÍ, ODPRÁŠENÍ VŽDY ZDARMA
Strojní praní koberců extraktorem

Praní kusových koberců

20 - 30 Kč / m2
(dle typu, délky chlupu,
materiálu, barvivosti,...)
90 - 150 Kč / m2
(dle typu, délky chlupu,
materiálu, barvivosti,...)

Odprášení koberců
vysátí strojním vysavačem mokrou cestou, zbavení roztočů a prachu (odprášení). 5 Kč / m2
Koberce zůstanou čisté a zdravotně nezávadné, zachovají déle svůj vzhled.

Strojní praní dětských autosedaček / dětských kočárků (extraktorem)
Strojní praní čalounění křesla / čalouněné sedací soupravy (extraktorem)
Strojní praní čalounění židle (sedák a opěrky) (extraktorem)
Strojní praní matrací / čalounění postele (extraktorem)
Pelechy (pelíšky) pro psy, kočky, …
CENÍK PRANÍ AUTOSEDAČEK A ČIŠTĚNÍ INTERIERŮ AUT
Malé a střední automobily
Kombi (5 a více sedadel)
MPV/SUV dodávky a kombi (5 a více sedadel)
PickUp (2 sedadla)
Autosedačka samostatně
Balíček+ (pro malé, střední)
Balíček+ (kombi, MPV/SUV, dodávky)

290 - 450 Kč / kus
150 - 220 Kč / sedák,
180 - 250 Kč / křeslo
50 - 90 Kč / židle
250 - 350 Kč / kus
100 - 150 Kč / kus

1150 Kč
1150 Kč
1300 Kč
470 Kč
250 - 470 Kč / kus
300 Kč
350 Kč

Balíček+: mytí, odmaštění, regenerace a leštění plastů, okének, zrcátek

MYTÍ OKEN A ŽALUZIÍ
Dle typu okna a míry znečištění

20 - 35 Kč / m2

Konečnou výši cen určuje míra znečištění koberce či vozidla (zvířecí chlupy, znečištění kávou,
vínem, čokoládou, žvýkačkami).
Na zakázky většího rozsahu poskytujeme individuální slevy.
Dopravné po Hradci Králové 100 Kč (mimo město 8 Kč / km).
Po domluvě můžeme přijet i o víkendech či v nočních hodinách. Cenová kalkulace zdarma. Ceny
jsou konečné, nejsme plátci DPH.
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