Ceník služeb – ceny jsou uvedeny bez DPH
K zakázkám mimo Chrudim fakturujeme cestovní náklady ve výši

11,- Kč / 1 km

Úklidy v běžném rozsahu
210,- Kč/hod./os.
- úklid a odnesení odpadků,
- odstranění mastnot nejen v kuchyňských prostorech,
- odprášení a očištění spotřebičů,
- základní vysávání čalouněného nábytku,
- setření prachových skvrn a ohmatů na svislých plochách nábytku,
- stírání prachu a ohmatů z nábytku, stolů a okenních parapetů,
- odstranění ohmatů na klikách, dveřích a zárubních,
- vysmýčení/vysátí pavučin,
- sanitární úklid a dezinfekce (wc, koupelna, sprchové kouty,…),
- čištění spár dlážděných podlah a obkladových stěn,
- mytí i leštění zrcadel a chromovaných ploch,
- zametání, vysávání a stírání podlah,
- mytí oken včetně rámů, horizontální žaluzie (plast, dřevo, hliník).
Ostatní požadavky na přání (praní, žehlení, atp.) dle osobní dohody.
Nadstandardní a rozsáhlé podlahové plochy od 150m2
- běžné zametání, stírání a vysávání podlah

od 1,20,- Kč/m2

Dále nabízíme:
- standardní okna
od 19,- Kč/m2 dle stupně znečištění
- standardní okna včetně vnějších ploch rámů
od 23,- Kč/m2 dle stupně znečištění
- výlohy a skleněné stěny
od 16,- Kč/m2
Atypická okna či okna menších rozměrů než běžná účtujeme hodinovou sazbou úklidu.
V případě silného znečištění po řemeslných pracích (malování, rekonstrukce, atp.) navýšení
běžných cen o 25 - 50% dle stupně znečištění a spotřeby úklidových prostředků a materiálu.
Hloubkové čištění mokrou cestou a dezinfekce párou
- postelové matrace
- židle
- odprášení + parní desinfekce topení a radiátorů

250,- Kč/m2
75,- Kč/ks
od 150,- Kč / kus dle velikosti

Čištění a dezinfekce párou - ostatní požadavky na přání

310,- Kč / hod. / os.
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Úklidy bytových a panelových domů
kompletní pravidelná péče o
společné prostory bytových
domů

varianta A

varianta B

zametení a vytření vstupu do
domu

1x týdně

2x týdně

vynesení nádob na odložené
letáky

1x týdně

2x týdně

umytí a vyleštění vchodových
dveří

1x týdně

2x týdně

vyčištění rohoží

1x týdně

2x týdně

otření zábradlí (madla)

1x týdně

1x týdně

zametení a setření schodů

1x týdně

2x týdně

zametení a setření společných
chodeb

1x týdně

2x týdně

u domů s výtahy - mytí podlahy
kabin a leštění zrcadel

1x týdně

2x týdně

očištění zvonkového panelu

1x měsíčně

1x za 14 dní

zametení společných sklepních
prostorů

1x měsíčně

1x za 14 dní

očištění osvětlovacích těles

1x měsíčně

1x měsíčně

u domů s výtahy – kompletní mytí
kabiny a dveří na nástupištích

1x měsíčně

1x za 14 dní

od 120 – 150,- Kč/byt/měsíc

od 220 – 280,Kč/byt/měsíc

Cena
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