Ceník
Okna včetně parapetů
Okna
Koberce (mokrou cestou)
Koberce - luxování
Podlaha omyvatelná
Obklady a omyvatelné stěny
Zásuvky a vypínače
Světla
Dveře
Radiátory
Čalounění ( židle apod.)
Čalounění ( křesla )
Sedací soupravy
Podhledy ( stropy )
Počítačová technika
Hodinová sazba*
úklid spol. prostor domů**

od 8,50 Kč/m² nad 250m²
od 10,50 Kč/m² do 250m²
od 9,50 Kč/m²
od 2,50 Kč/m²
od 0,60 Kč/m²
od 9,50 Kč/m²
od 9,50 Kč/ks
dle dohody a množství
od 32,00 Kč/ks
od 35,00 Kč/ks
od 15,00 Kč/ks ( čištění mokrou technikou )
od 50,00 Kč/ks ( čištění mokrou technikou )
od 120,00 Kč/ks ( čištění mokrou technikou
od 15,00 Kč/m²
dle dohody a množství
od 135,00 Kč
dle dohody a množství

* Hodinová sazba se účtuje při nespecifikovatelných pracích a nebo při GÚ
Ceník příplatků:
Velmi znečištěné úklidy
Havarijní úklid do 24 hodin
úklid po malování

min. 30% od běžné ceny
min. 50% od běžné ceny
min. 30% od běžné ceny

Zajišťujeme veškeré toaletní a hygienické zázemí.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jsme plátci DPH.
Do 20 m2 se účtuje minimální částka 1250,- Kč bez DPH. Veškeré uvedené ceny jsou pouze
orientační, skutečná cena závisí na několika faktorech (četnost úklidu, velikost uklízené
plochy, další požadavky...), proto Vám vždy sestavíme cenovou nabídku přímo na míru.

Běžný denní úklid firem, státních úřadů a jiných institucí
Plocha v m2
Kč/m2 za den
do 500 m2
1,40 až 1,80 Kč
2
od 501 do 1 000 m
0,90 až 1,50 Kč
2
od 1 001 do 3 000 m 0,80 až 1,40 Kč
od 3 001 do 5 000 m2 0,75 až 1,20 Kč
od 5 001 do 10 000 m2 0,70 až 1,00 Kč
nad 10 000 m2
0,65 až 0,90 Kč

Mytí oken a rámů
Přirážka za znečištění po malování, lakování a řemeslnících 20 až 50%.
Druh okna
Kč/m2
Obyčejné - plast,euro (na dosah ze země) od 8,50 Kč
Šroubovací, špaletové (na dosah ze země) od 10,50 Kč
Do 3 m výšky
od 12 Kč
Od 3 m do 5 m výšky
od 15 Kč
Nad 5 m výšky
cena dohodou
Vnitřní prosklenné přepážky - dle výšky 8 až 12 Kč
Svěšení, praní a věšení záclon 12 – 18 Kč ( podle rozměrů )
Svěšení, praní a věšení závěsů 18 – 25 Kč ( podle rozměrů )

