CENNÍK UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH PRÁC
DOPRAJTE SI ČAS S RODINOU, UPRATOVANIE NECHAJTE NA NÁS

KLASIC CLEANING
Služba KLASIC CLEANING obsahuje kompletný program čistenia vo všetkých častiach domácnosti či firemných priestorov
KLASIC CLEANING

M.J.

Cena

JEDNORÁZOVO

Os/hod

5,55 €*

PRAVIDELNE

Os/hod

5,00 €*

ZĽAVA 10%
pri objednávke
pravidelného upratovania
Konzultáciu na mieste upratovania a vyhotovenie cenovej ponuky šitej na mieru teraz ZADARMO.

ECO CLEANING

PÔSOBÍME V LOKALITÁCH : ŽILINA A OKOLIE, RAJECKÝ REGIÓN

Služba ECO CLEANING obsahuje kompletný program ekologického čistenia vo všetkých častiach domácnosti či firemných priestorov

ECO CLEANING

M.J.

Cena

JEDNORÁZOVO

Os/hod

5,70 €*

PRAVIDELNE

Os/hod

5,20 €*

ZĽAVA 10%
pri objednávke
pravidelného upratovania
Pri objednávke pravidelného upratovania poskytujeme všetkým našim zákazníkom zvýhodnenú
cenu služieb.
Rozpis štandardne poskytovaných upratovacích práce v rámci služieb KLASIC CLEANING a ECO CLEANING
1. Obývacie priestory
• hĺbkové vysávanie, vysávanie čalúneného nábytku, vysávanie pavučín
• utieranie prachu z knižníc a otvorených políc
• kompletné ošetrenie dreveného nábytku
• utieranie šatníkových políc (po dohode)
• čistenie svietidiel, radiátorov, vypínačov, elektrických zásuviek
• umývanie stolov, mramorových a kamenných plôch
• čistenie zábradlí a parapetných dosiek

2. kúpeľne a sanita
• odstránenie vodného kameňa
• umývanie sprchových kútov, vaní, batérií, umývadiel a WC
• umývanie obkladačiek a odstraňovanie plesní
• utieranie prachu z políc a skriniek
• leštenie zrkadiel a pochromovaných častí kúpeľne
• čistenie odtokov
• celková dezinfekcia

3. kuchyňa
• odmastenie kuchynskej linky, drezu a spotrebičov (sporák, rúra,
mikrovlnka, digestor, ...)
• umytie kuchynskej linky zvonku aj zvnútra (po dohode)
• umytie chladničky, mrazničky, mikrovlnky zvonku aj zvnútra (po
dohode)
• umytie stolov, stoličiek, umytie podlahy

4. naviac
• čistenie zvieracích pelechov
• kompletné čistenie ošetrenie kožených sedacích súprav
• čistenie krbu
• žehlenie
• poliatie a ošetrenie kvetov
• čistenie balkónov a terás

* plus čistiace prostriedky
Doprava v Žiline a okolí, Rajeckom regióne ZADARMO, mimo túto oblasť 0,30 € za 1 km.

Pre viac informácií kliknite na

Nie sme platcami DPH
Všetky ceny sú uvádzané v EUR
Cenník je platný od 1.9.2013

CENNÍK UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH PRÁC
DOPRAJTE SI ČAS S RODINOU, UPRATOVANIE NECHAJTE NA NÁS

SPECIAL CLEANING

PÔSOBÍME V LOKALITÁCH : ŽILINA A OKOLIE, RAJECKÝ REGIÓN

Používame profesionálne čistiace náradie

LABORE

M.J.

Cena

Tepovanie sedačiek, kresiel

miesto

3,50 €**

LABORE

M.J.

Cena

Tepovanie stoličiek, taburetiek

miesto

1,40 €**

M.J.

Cena

Používame profesionálny čistiaci systém

LABORE

M.J.

Tepovanie postelí

lôžko

Cena
3,90 €**

LABORE
Umývanie okien, skla

m

2

1,65 €**

Používame profesionálne čistiace náradie

LABORE
Vákuové čistenie a
osvieženie vankúšov a perín

M.J.
ks

Cena
1,20 €

LABORE
Tepovanie kobercov

** extra znečistenie až do + 30% z ceny položky
Doprava v Žiline a okolí, Rajeckom regióne ZADARMO, mimo túto oblasť 0,30 € za 1 km.

Pre viac informácií kliknite na

M.J.
m

2

Cena
0,85 €**

Nie sme platcami DPH
Všetky ceny sú uvádzané v EUR
Cenník je platný od 1.9.2013

CENNÍK UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH PRÁC
DOPRAJTE SI ČAS S RODINOU, UPRATOVANIE NECHAJTE NA NÁS

GARDENING - ÚDRŽBY ZÁHRAD
V našom podniku pristupujeme ku každému klientovi osobitným spôsobom a preto stanovujeme konečnú cenu výkonu na
základe bezplatnej obhliadky.
GARDENING

M.J.

Cena

JEDNORÁZOVO

Os/hod

6,10 €***

PRAVIDELNE

Os/hod

5,50 €***

ZĽAVA 10%
pri objednávke pravidelnej
údržby záhrad
Pri objednávke pravidelného upratovania poskytujeme všetkým našim zákazníkom
zvýhodnenú cenu služieb.
Rozpis štandardne poskytovaných práce v rámci služieb GARDENING – ÚDRŽBY ZÁHRAD







Kosenie trávnika
Hnojenie trávnika
Odburiňovanie trávnika chemicky
Dosievanie trávnika
Vertikulácia (prevzdušnenie) trávnika
Plevanie rastlín








Jarné vyhrabávanie trávnika
Jesenné zhrabanie lístia z trávnika
Tvarovanie živých plotov do výšky 1m
Tvarovanie živých plotov do výšky nad 1m
Mulčovanie
Zametanie chodníkov, dlažby

PÔSOBÍME V LOKALITÁCH : ŽILINA A OKOLIE, RAJECKÝ REGIÓN
*** plus postreky, hnojivá, osivá, kôra
Doprava v Žiline a okolí, Rajeckom regióne ZADARMO, mimo túto oblasť 0,30 € za 1 km.

Pre viac informácií kliknite na

Nie sme platcami DPH
Všetky ceny sú uvádzané v EUR
Cenník je platný od 1.9.2013

