CENNIK
czyszczenie dywanów i tapicerek
CZYSZCZENIE DYWANÓW Z TRZEPANIEM MECHANICZNYM
Promocja – teraz w cenie mechaniczne trzepanie dywanów!
OPIS USŁUGI: Odbiór dywanów pod wskazanym adresem, przywiezienie do
pralni, trzepanie mechaniczne (48 000 uderzeń na minutę!), pranie metodą
ekstrakcyjną, suszenie, odwiezienie dywanów pod wskazany adres.
Czas realizacji usługi 2-4 dni robocze. Ceny uzależnione od wielkości i
zabrudzenia.

Dywan zwykły, wykładzina
Dywan shaggy

8-10 zł / m2
12-14 zł / m2

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN KLEJONYCH
OPIS USŁUGI: Przyjazd pod wskazany adres, czyszczenie wykładziny metodą
ekstrakcyjną. Ceny uzależnione od wielkości i zabrudzenia.

Wykładzina – do 19 m2

8-9 zł / m2

Wykładzina – 20-50 m2

7-8 zł / m2

Wykładzina – powyżej 50 m2

6-7 zł / m2

TRZEPANIE MECHANICZNE DYWANÓW
OPIS USŁUGI: Odbiór dywanów pod wskazanym adresem, przywiezienie do
pralni, trzepanie mechaniczne (48 000 uderzeń na minutę!), odwiezienie
dywanów pod wskazany adres. Czas realizacji usługi 1-3 dni robocze.

Dywan zwykły, wykładzina

4 zł / m2

Dywan shaggy

6 zł / m2

CZYSZCZENIE TAPICERKI MEBLOWEJ
OPIS USŁUGI: Przyjazd pod wskazany adres, czyszczenie tapicerki meblowej
metodą ekstrakcyjną. Ceny uzależnione od wielkości mebla i zabrudzenia.

Sofa 2-osobowa

60-80 zł

Sofa 3-osobowa

80-100 zł

Narożnik pokojowy

90-140 zł

Wersalka, tapczan

50-70 zł

Fotel

30-40 zł

Pufa

10-15 zł

Krzesło

8-15 zł

CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
OPIS USŁUGI: Dostarczenie pojazdu lub przyjazd pod wskazany adres,
czyszczenie tapicerki metodą ekstrakcyjną lub parową, suszenie.
Ceny uzależnione od wielkości pojazdu i zabrudzenia.

Miejsce siedzące / fotel

20-30 zł

Wykładzina podłogowa

20-30 zł

Bagażnik

20-30 zł

Dywaniki (komplet)

10-20 zł

Boczki (komplet)

20-30 zł

Podsufitówka
Fotelik samochodowy

50-100 zł
30-50 zł

Minimalna wartość usługi 50 zł.
Ceny obejmują dojazd na terenie miast Morąg, Ostróda i Olsztyn oraz okolic
do 20 km. Dojazd do dalszych miejscowości 0,90 zł/km.
Używamy wysokiej jakości markowego sprzętu i profesjonalnych środków
chemicznych bezpiecznych dla dzieci oraz alergików.

Usługę zamówić można telefonicznie
tel. 606 235 052
lub w naszym Biurze Obsługi Klienta:
ul. Armii Krajowej 6/6, 14-300 Morąg

