
Cennik, metoda ekstrakcji 
    

Tapicerka domowa Cena zł.. Jm. 
Cena 
impregnacji* 

Cena "dla 
Alergików"* 

fotel biurowy-wypoczynkowy 15_30 szt. 4_10 10_15 

krzesło 6_10 szt. 2_5 5_8 

pufa 7_15 szt. 5_10 5_8 

poduszka 5_7 szt. 3_7 3_7 

narożnik kuchenny 40_60 szt. 15_20 10_15 

materac 1os. 25_50* szt. 10_15 10_15 

materac 2os. 35_70* szt. 20_30 20_30 

sofa 1R 40_50 szt. 15_20 15_20 

sofa 2R 60_70 szt. 20_30 20_30 

sofa 3R 70_80 szt. 25_35 25_35 

wersalka 50_70 szt. 25_35 25_35 

narożnik tapicerowany 80_120 szt. 35_50 35_50 

Dywany, wykładziny  
    wykładzina dywanowa 4_10 mkw. 3_4 3_4 

dywan "gładki" 7_8 mkw. 3_4 3_4 

dywan "tłoczony" 6_9 mkw. 3_4 3_4 

frędzle dywanowe 5_8 mb. 1_ 1_ 

dywan frędzelkowy 12_16 mkw. 5_6 5_6 

dywan z wysokim runem 10_16 mkw. 5_6 5_6 

dywany wysokiej wartości 4_6 mkw. 3_4 3_4 

Tapicerka, auta osobowe 
     fotele 25_35 szt. 10_15 10_15 

kanapa 40_50 szt. 15_25 15_25 

pasy bezpieczeństwa 4_6 szt. 2_3 2_3 

podbitka sufitowa 40_60 szt. 15_20 15_20 

bagażnik 20_30 szt. 10_15 15_20 

wykładzina podłogowa 40_60 szt. 25_35 30_40 

czyszczenie elementów plast. 40_60 kpl. _ _ 

całość- bez impregnacji i plastików 180_250 kpl. _ _ 

Tapicerka, auta ciężarowe 
    fotele 30_40 szt. 10_15 15_20 

łóżko 40_50 szt. 25_35 30_40 

auto ciężarowe, całość 200_250 kpl. _ _ 

autobusy, busy, inne  uzg. tel. lub i-mail 
  Cennik, czyszczenie skór natur. 

    1 miejsce siedzące 70_100 szt. w cenie _ 

2 miejsca siedzące 140_180 szt. w cenie 
 3 miejsca siedzące 200_250 szt. w cenie 
 pufa cena 0,5 miejsca 40_60 szt. w cenie 
 Czyszczenie specjalistyczne. 

    kostka brukowa, podłoża 
betonowe od 5 mkw. 

oględziny 
obiektu 

 

posadzki mineralne, ceramiczne od 5 mkw. 
oględziny 
obiektu 

 

elewacja do 5m. od 6 mkw. 
oględziny 
obiektu 
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hydro-piaskowanie elewacji do 4m. wycena indywidualna 
oględziny 
obiektu 

 neutralizacja zapachów wycena indywidualna tel. 
 odplamianie wycena indywidualna tel. 
 neutralizacji pleśni, dezynfekcja wycena indywidualna tel. 
 

usuwanie graffiti wycena indywidualna 
oględziny 
obiektu 

 zabezpieczanie anty-graffiti od 80 mkw. 
  czyszczenie rynien wycena indywidualna 
  udrażnianie kanalizacji wycena indywidualna 
  inne. wg ustaleń 

    

* ceny ostateczne tapicerki bardzo zabrudzonej, ustalamy indywidualnie 
    * impregnacja, natrysk środkiem zabezpieczającym włókna przed szybkim zabrudzeniem 

  *  "dla Alergików"- dodatkowo użycie środka zapobiegającego rozwojowi oraz niszczącego roztocza oraz inne mikroorganizmy 

* ceny netto bez podatku VAT 
       

  
* na terenie Bydgoszczy dojazd w cenie usługi 

      
 

*  minimalne zamówienie 60 zł. netto 
       

  
*  ceny obejmują czyszczenie materiału zasadniczego 

      
 

*  powyższy cennik zawiera wartości orientacyjne  podlegające negocjacjom 
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