CENÍK ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ
Čištění oděvů a textilu, Robert Štíbr, IC: .74589423 , Štěpánská 23, Praha 1, 110 00
Čištění se provádí do 48hodin za jednotnou cenu
Časové termíny čištění „ EXPRESS“, lze dojednat dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za stejné ceny.
Zakázku je možno platit předem při příjmu podle platných cen.
Na zboží neuvedené v tomto ceníku, si lze sjednat s zhotovitelem závaznou tržní cenu,
která bude vyúčtována účetním dokladem a nelze ji v neprospěch zákazníka změnit.

Artikl

cena

artikl

1. halenka
2. halenka hedvábná

119,129,-

3. sukně
4. sukně dlouhá do 4 záh.
5. sukně skl. do 16 záh.
6. sukně hedvábná
7. sukně skládaná- plisé
8. triko , trenky
9. triko dlouhý rukáv
10. šaty hladké
11. šaty skládané, vyšívané

139,149,159,149,169,89,119,199,229,-

44. bunda, kožich plyšový 3/4
45. kožich plyšový dlouhý
47. záclony 1m2
46. závěsy 1m2
54. přehoz na postel

šatay vecerní jednoduche

399,-

cena
329,349,49,- / 69,69,- / 89,399,-

48. přikrývky, deky
49. prošívaná deka, spacak peří
50. potah na matraci 1 lůžko
51. potaha na matraci 2 lužko
53. potah sedačka do 2m
54. potah sedačka nad 2m - 3m
55. kobereèek 100x120 1-Kus

�����������reslo

�

�

�

249,299,499,599,799,999,299,-
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12. šaty večerní, svatební

799,-

Dětské oblečení do vel.č. 90 za poloviční ceny

13. košile
14. košile hedvábná
košile 10x a více
15. vesta
16. oteplovací vesta péřová
34. Kravata
17. sako

79,79,69,119,229,119,169,-

Žehlení bez čištění ( pouze čisté oděvy )

18. Kalhoty

159,-

19. kalhoty hedvábí

159,-

20. svetr letní
21. svetr zimní
22. bunda letní
23. bunda zimní
24. bunda péřová – lyžařská

139,149,229,279,299,-

25. paleto
26. kabát letní, baloňák
27. kabát zimní
kabát zimni s kapucí
kabát zimní dlouhý

199,199,219,239,259,-

28. kabát péř.,duté vl.
29. sportovní souprava
30. koupací plášť
31. kombinéza, overal

399,159,129,399 ,-
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Žehlení veškerých oděvů je cena stanovena
obsluhou - dohodou s vyjímkou :
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99,99,69,99,149,399,-

90. 1 x pračka, sušení, servis
91. 1x pračka bez sušení,servis
92. 1 x pračka bez sušení
93. 1x sušení ( 4 kg mokrého prádla )

250,200,200,200,-

56. KalhotynA
57. sako
61. košile
58. sukně , hladka, skladaná
62. šaty hladké, šaty jednoduché
63. šaty svatební
Praní prádla „ LAUDROMAT “

Na sušení se přijímá jen čisté hygienicky
nezávadné prádlo.
Obsluha má právo sušení nepraného prádla
na čistírně odmítnout.
platnost od : 10.10.2018
Myslikova 17, Praha 1, 11000

