Čištění a mytí automobilů
-vyčistíme panely, držáky, plasty, madla, profoukneme větráky a zbavíme je prachu
-odstraníme skvrny z potahů a koberečků, horká pára zničí bakterie, roztoče, plísně
-zbavíme zápachu po zvířatech, cigaretách
-vyčistíme kouty a záhyby rámu dveří a kufru, i těžko dostupná místa!
-vaše auto bude dokonale čisté
Exteriér - cena od 300 ,- Kč
-vyčistíme okna a kola všech druhů, umyjeme, vysušíme a naleštíme karoserii
Programy:
Program 1
suché povrchové parní čistění (strop, sedačky, koberec, tapecírunk ve dveřích, pásy, kufr,
rezervní prostor, kastlíky, popelníky, odkládací přihrádky, volant, ruční a řadicí páka,
pedály, okna, plasty, provonění interiéru)
Plasty ošetřujeme speciální vodičkou s vůni kokosu, která dodá původní vzhled a
neleskne se.
Gumové části jako pedály, koberce jsou ošetřeny s protiskluzovou ochranou. Vyčištění
zádveří, hran dveří a promazání pantů. Vyčištění a promazání kolejnic pod sedadly.
osobní automobily 5 míst od 1500,pracovní automobily dle domluvy.
Program 2
Mokré hloubkové parní čištění (tepování stropu, sedaček, koberců, tapecírungu ve dveří
a kufru, pásy, rezervní prostor, kastlíky, popelníky, odkládací přihrádky, volant, ruční a
řadicí páka, pedály, okna, plasty, provonění interiéru)
Plasty ošetřujeme speciální vodičkou s vůni kokosu, která dodá původní vzhled a
neleskne se.
Gumové části jako pedály, koberce jsou ošetřeny s protiskluzovou ochranou. Vyčištění
zádveří, hran dveří a promazání pantů. Vyčištění a promazání kolejnic pod sedadly.
osobní automobily 5 míst od 1850,pracovní automobily dle domluvy
K programu 1 a 2 doporučujeme využít ozón odstranění zápachu 300,-

Parní mytí karosérie, sušení, vyleštění oken

od 250 Kč

Parní mytí hran dveří, pantů, zádveří a prahů

od 300 Kč / 1ks

Parní mytí podběhů

od 300 Kč / 1ks

Parní mytí kol

od 300 Kč / 1ks

Parní mytí motoru

od 900 Kč

Mytí karoserie, sušení, vyleštění oken

od 300 Kč

Mytí vnitřních hran dveří, prahů a pantů

od 200 Kč

Mytí podběhů

od 150 Kč / 1ks

Mytí kol

od 150 Kč / 1ks

Mytí motoru

od 500 Kč

Luxování celého interiéru

od 350 Kč

Hloubkové mytí palubní desky, plastů interiéru a jejich impregnace

od 500 Kč

Mytí a impregnace gumových koberečků

od 80 Kč / 1ks

Tepování (parní hloubkové čištění) čalouněných sedaček

od 350 Kč / 1ks

Tepování (parní povrchové čištění) čalouněných sedaček

od 250 Kč / 1ks

Čištění a impregnace kožených sedadel

od 400 Kč / 1ks

Povrchové čištění stropnic

od 500 Kč

Hloubkové čištění stropnic

od 850 Kč

Rozleštění světel

od 400 Kč/ks

Hliníkové a chromové věci cena

dle domluvy

Odstranění zápachu ozonem

od 500,-

Dezinfekce interieru a klimatizace

od 500,-

Odstranění reklamních polepů

od 400,-

Odstranění asfaltu z karoserie

dle domluvy

Zimní vosk na karoserii

od 800,-

Voskování karoserie nových vozidel

od 1000,-

Mytí podvozku

dle dohody

Čištění domácnosti
Ceník čištění kusových koberců
Čištění koberců z umělých vláken (krátký vlas)

30 Kč/m2

Čištění koberců z umělých vláken (dlouhý vlas)

60 Kč/m2

Čištění koberců z umělých vláken strojově tkané

70 Kč/m2

Čištění koberců ručně vázané, perské

od 80Kč/m2

Impregnace koberců

20 Kč/m2

Ceník čištění celoplošně položených koberců
Čištění celoplošně položených koberců např. ( domácnosti, kanceláře, úřady a jiné) již od 15
Kč/m2

Ceník čištění čalouněného nábytku
Čištění kancelářských židlí

od 15- 30 Kč/ks

Čištění kancelářských křesel

40- 70 Kč/ks

Čištění sedaček - jedno sedací místo

250 Kč

Čištění koženého čalounění vč. impregnace - jedno sedací místo

300 Kč

Ceník úklidových prací
Pravidelný úklid domácností

od 150 Kč/h

Jednorázové úklidy

od 250 Kč/h

Pravidelný úklid kanceláří atd.

od 5 Kč /m2

Pravidelný úklid bytových domů

od 150 Kč/h

Jednorázový úklid domácností

od 20 Kč/m2

Luxování koberců

od 5 Kč/m2

Vysávání průmyslovým vysavačem

od 5kč/m2

Čištění koberců extrakce

od 8 Kč/m2

Čištění koberců kartáčování + extrakce

od 12 Kč/m2

Suché čištění koberců

od 25 Kč/m2

Čištění čalouněného nábytku

od 100 Kč

Čištění kancelářských židlí a křesel

židle 15 - 40 Kč, křeslo 50-80 Kč

Mytí oken včetně rámů

od 10 Kč/m2

Mytí výloh

od 5 Kč/m2

Kompletní úklid po malování a rekonstrukci

od 30 Kč/m2

Mytí podlah ruční

od 5 Kč/m2

Mytí podlah kotoučový stroj + vysavač

od 10 Kč/m2

Strojní mytí podlah

od 5 Kč/m2

Čištění horizontálních žaluzií

od 12 Kč/m2

Čištění vertikálních žaluzií
jednostranně

od 70 Kč/m2

Ruční zametení

od 3 Kč/m2

Mytí topných těles

od 30 Kč/ks

Mytí a dezinfekce keramických obkladů

od 5 Kč/m2

Leštění podlah

od 5 Kč/m2

Nanášení tvrdých vosků

od 50 Kč/m2

Mytí světel

od 25 Kč/ks

Mytí a leštění dveří

od 30 Kč/m2

Mytí zásuvek a vypínačů

od 4 Kč/ks

Hodinová sazba

110 – 200 Kč/h

Silné znečištění- příplatek

10 - 40%

Ceník čištění kusových koberců
Čištění koberců z umělých vláken (krátký vlas)

30 Kč/m2

Čištění koberců z umělých vláken (dlouhý vlas)

60 Kč/m2

Čištění koberců z umělých vláken strojově tkané

70 Kč/m2

Čištění koberců ručně vázané, perské

od 80Kč/m2

Impregnace koberců

20 Kč/m2

Ceník čištění celoplošně položených koberců
Čištění celoplošně položených koberců např. ( domácnosti, kanceláře, úřady a jiné)již od 15
Kč/m2

Ceník čištění čalouněného nábytku
Čištění kancelářských židlí

od 15- 30 Kč/ks

Čištění kancelářských křesel

40- 70 Kč/ks

Čištění sedaček - jedno sedací místo

250 Kč

Čištění koženého čalounění vč. impregnace - jedno sedací místo

300 Kč

Ceník úklidových prací
Pravidelný úklid domácností

od 150 Kč/h

Jednorázové úklidy

od 250 Kč/h

Pravidelný úklid kanceláří atd.

od 5 Kč /m2

Pravidelný úklid bytových domů

od 150 Kč/h

Jednorázový úklid domácností

od 20 Kč/m2

Luxování koberců

od 5 Kč/m2

Vysávání průmyslovým vysavačem

od 5kč/m2

Čištění koberců extrakce

od 8 Kč/m2

Čištění koberců kartáčování + extrakce

od 12 Kč/m2

Suché čištění koberců

od 25 Kč/m2

Čištění čalouněného nábytku

od 100 Kč

Čištění kancelářských židlí a křesel

židle 15 - 40 Kč, křeslo 50-80 Kč

Mytí oken včetně rámů

od 10 Kč/m2

Mytí výloh

od 5 Kč/m2

Kompletní úklid po malování a rekonstrukci

od 30 Kč/m2

Mytí podlah ruční

od 5 Kč/m2

Mytí podlah kotoučový stroj + vysavač

od 10 Kč/m2

Strojní mytí podlah

od 5 Kč/m2

Čištění horizontálních žaluzií

od 12 Kč/m2

Čištění vertikálních žaluzií

od 70 Kč/m2 jednostranně

Ruční zametení

od 3 Kč/m2

Mytí topných těles

od 30 Kč/ks

Mytí a dezinfekce keramických obkladů

od 5 Kč/m2

Leštění podlah

od 5 Kč/m2

Nanášení tvrdých vosků

od 50 Kč/m2

Mytí světel

od 25 Kč/ks

Mytí a leštění dveří

od 30 Kč/m2

Mytí zásuvek a vypínačů

od 4 Kč/ks

Silné znečištění- příplatek

10 - 40%

Venkovní práce
Osobní prohlídka
Prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či
specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně
zmonitorovat stav, ve které se prostor a dlažba nachází a domluvit se na odhadu počtu
hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma

připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Ceník venkovních prací
Tryskání dlažeb a povrchů

od 200,- Kč/m2

Renovace a čištění dlažeb a povrchů

od 100,- Kč/m2

Tlakové horkovodní čištění dlažeb

od 100,- Kč/m2

Parní tlakové čištění dlažeb

od 120,- Kč/m2

Nano technologické čištění podlah

od 110,- Kč/m2

Vysokotlaké čištění a mytí dlažeb

od 60,- Kč/m2

Základní impregnace dlažeb a povrchů

od 50,- Kč/m2

Nano impregnace dlažeb a povrchů

od 85,- Kč/m2

Základní výškové práce
Čištění solárních panelů

od 250,- Kč /hod jeden pracovník*
od 10,- Kč / m2

Tlakové mytí střech

od 40,- Kč/m2 (dle rozsahu plochy)

Horkovodní čištění fasád a obkladů

od 60,- Kč/m2 (dle rozsahu plochy)

Parní čištění střech

od 80,- Kč / m2 (dle rozsahu plochy)

Impregnace střech

od 75,- Kč /m2 (dle rozsahu plochy)

Čištění okapů

od 55,- Kč /bm

