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Pranie dywanów i wykładzin        4zł/ m2
Pranie czyszczenie poduszek meblowych      5 zł/szt.
Pranie krzeseł, puf         8zł/szt.
Pranie foteli          35zł/szt.
Pranie kanap, sof, wersalek        65zł/szt.
Pranie narożników         90zł/szt

Na poziomie podstawowym:
zamiatanie/odkurzanie, mycie podłóg, wynoszenie śmieci oraz wymiana worków,
mycie sanitariatów.

Wpełnym zakresie:
Poziom podstawowy+ kupno i wykładanie papieru toaletowego, ręczników papierowych, 
mydła, kostek WC, mycie kuchni i sprzętu AGD, wymiana żarówek, wywieszanie flag 2x w roku 
pranie wykładzin, 2x w roku mycie okien, 2x w roku przeprowadzanie deratyzacji, pielęgnacjia 
terenów zielonych.

PRANIE
Wykładzin, dywanów Tapicerki meblowe.

*ZADBAJ O SWOJĄ 
FIRMĘ

Ceny uzależnione są od stopnia zabrudzenia i czasu wykonywanej pracy



Mycie okien pojedynczych do 3m       3zł/m2
Mycie okien pojedynczych powyżej 3m      4zł/m2
Mycie okien w niskich temperaturach      6zł/m2
Mycie okien bardzo zabrudzonych np. po remoncie do 3m   5zł/m2
Mycie okien bardzo zabrudzonych np. po remoncie pow. 3m   6zł/m2
Mycie okien rozkręcanych         5zł/m2
Mycie rolet zewnętrznych        4zł/m2
Mycie rolet, żaluzji wewnętrznych       5zł/m2
Mycie parapetów         GRATIS!!

Odkurzanie, zamiatanie        0,5zł/m2
Mycie listew podłogowych        GRATIS!!
Mycie ręczne podłóg (mopowanie)       1zł/m2
Maszynowe mycie podłóg        od1,2zł/m2
Pastowanie, polerowanie, akrylowanie      od 2,2zł/m2

MYCIE OKIEN
Okna z futrynami, witryny, przeszklenia

( cena dotyczy powierzchni mytej)

PODŁOGI

WYROBY SKÓRZANE:
Czyszczenie foteli         60zł/szt.
Czyszczenie kanap skórzanych       120zł/szt.
Czyszczenie narożników        150zł/szt.



Czyszczenie, pranie tapicerki samochodowej (osobowy, bus)   130zł/szt.
Czyszczenie tapicerki skórzanej       200zł/szt.
Pranie podsufitki         60zł/szt.
Pranie foteli i kanapy         100zł/kpl.
Pranie bagażnika         20zł/szt.
Sprzątanie powierzchni wewnętrznej samochodu- odkurzanie, mycie
nabłyszczanie plastików (osobowy, bus)      30zł/szt.
Mycie silnika          40zł/szt.
Czyszcznie, pranie tapicerki w autokarze (cena liczona od ilości miejsc)  10zł/szt.
Czyszczeni, pranie tapicerki w Samochodach Cieżarowych   250zł/kpl
Mycie, czyszczenie, oraz pranie przyczepz campingowej    od 300zł/szt.

ZADBAJ O SWÓJ 
SAMOCHÓD:

Mycie,czyszczenie chemiczne elewacji do 4m     od 6zł/m2
Mycie, czyszczenie balkonów, wiat, garaży      4zł/m2
Mycie, czyszczenie kostki brukowej, twardych podłoży    od5zł/m2
Zamiatanie chodników, placówki parkingów     0,5zł/m2
Sprzątanie ogólne terenu zewnętrznego      2zł/m2

TERENY ZEWNĘTRZNE



Koszenie trawników         od 0,2zł/m2 
Usuwanie starych roślin, korzeni       od 10zł/szt.
Grabienie liści, trawy         1zł/m2

Odśnieżanie chodników dojść do budynków     1zł/m2
Odśnieżanie placów, parkingów, posesji      1zł/m2
Odśnieżanie ulic wewnętrznych dojazdów      0,5zł/m2
Odśnieżanie dachów płaskich do 1000m      3zł/m2
Odśnieżanie dachów płaskich powyżej 1000 m     2zł/m2
Odśnieżanie dachów skośnych, pochyłych      6zł/m2
Usuwanie sopli nawisów śnieżnych       2zł/mb

Podane ceny są cenami netto
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i uzależnione są
od stopnia zabrudzenia i czasu wykonywanej pracy.

* za 4 godziny pracy, każda następna płatna 25 zł od osoby

OGRÓD

ODŚNIEŻANIE
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