Pravidelný denní úklid komerčních prostor
Typ úklidového prostoru do 1.000 m2
do 3.000 m2
nad 3.000 m2
2
2
0,80 - 1,80 Kč/m 0,60 - 1,00 Kč/m 0,50 - 0,90 Kč/m2
Kanceláře
4 - 6 Kč/m2
dohodou
dohodou
Sklady, haly
2
4 - 8 Kč/m
dohodou
dohodou
Garáže
Podle domluvy poskytujeme dodávání hygienických potřeb, chemických prostředků a
běžných úklidových pomůcek.
Pravidelný úklid domácností:
sazba 180,- Kč/hod bez DPH



nebo




minimální částka 600,- Kč za 2-3 hodiny
minimální částka 750,-Kč za 2-3 hodiny
dle dohody v určitých případech účtujeme cestovné.

Úklid společných prostorů domu:
Pravidelný úklid: 1 patro 80 - 150,- Kč x 1 úklid
Generální úklidy
Typ úklidu / plocha
do 100 m2
do 300 m2
nad 300 m2
Generální úklid kanceláří kompletní
55 - 60,- Kč/m2 45 - 50,- Kč/m2 35 - 50,- Kč/m2
(*viz rozpis níže)
Generální úklid bytu, RD, kompletní
55 - 65,- Kč/m2 40 - 50,- Kč/m2 35 - 40,- Kč/m2
(*viz rozpis)
Předkolaudační úklid (postavební)
50 - 60,- Kč/m2 45 - 50,- Kč/m2 40 - 45,- Kč/m2
(*viz rozpis)
Kompletní úklid po malování, po rekonstrukci 55 - 70,- Kč/m2 45 - 55,- Kč/m2 30 - 45,- Kč/m2
(*viz rozpis)



U jednorázových úklidů je účtována minimální cena za jednu zakázku 1.000,- Kč.
U pravidelných úklidů je účtována minimální cena za jednu zakázku 600,- Kč.
Generální úklid kanceláří kompletní:
1. Mytí oken včetně rámů a parapetů.
2. Odstranění prachu z těžko přístupných míst a ometení pavučin.
3. Čištění koberců hloubkové.
4. Tepování židlí, křesel, sedaček (do 10 ks).
5. Omytí a naleštění veškerého nábytku, včetně interiérových předmětů,
naleštění lesklých a skleněných povrchů.
6. Čištění a otření zařizovacích předmětů (PC, kopírka, tiskárna, telefony, lampy, apod.).

7. Čištění a omytí topných těles.
8. Vyčištění, omytí a naleštění kuchyňského koutu a kuchyňské linky i vně.
9. Celoplošné omytí a naleštění obkladů v sociálních místnostech
(WC, sprchový kout, vana, šatna, apod.), včetně dezinfekce.
10. Čištění a vytírání podlah.
Generální úklid bytů, RD kompletní:
1. Mytí oken, včetně rámů a parapetů.
2. Čištění koberců hloubkové.
3. Omytí a naleštění veškerého nábytku, lamp a interiérových předmětů.
4. Omytí a naleštění kuchyňské linky i uvnitř, omytí elektrospotřebičů
(ledničky, myčky, mikrovlnné trouby, konvice, apod.).
5. Čištění, omytí a naleštění koupelny, umyvadla, WC mísy, sprchového koutu, včetně
dezinfekce.
Odstranění vodního kamene, celoplošné omytí a naleštění obkladů a zrcadel.
6. Očištění a vytírání podlah s renovačním ošetřením.
7. Ostatní práce podle dohody.
Předkolaudační úklid (postavební):
1. Mytí oken, včetně rámů a parapetů, mytí výloh, včetně odstranění nálepek, cementu, lepidla
atd.
2. Odstranění stavebního prachu z podlah a interiérového zařízení
(vzduchotechnika, radiátory, rozvodové potrubí, měřící přístroje, sociální zařízení).
3. Strojové čištění a ruční domytí podlah.
4. Luxování koberců.
5. Čištění a naleštění interiérových prvků (obklady, dveře, kliky, vypínače, zásuvky).
6. Ostatní práce podle potřeby.
Kompletní úklid prostor po rekonstrukci, po malířích a po opravách:
1. Mytí oken, včetně rámů a parapetů, mytí výloh.
2. Odstranění nečistot z podlah a interiérového zařízení (vzduchotechnika, radiátory,
rozvodové potrubí, měřicí přístroje, sociální zařízení).
3. Strojové čištění a ruční domytí podlah.
4. Luxování koberců, čištění koberců na mokro.
5. Čištění a naleštění interiérových prvků (obklady, dveře, kliky, vypínače, zásuvky).
6. Ostatní práce podle potřeby.
Úklid společných prostorů domu:
Pravidelný úklid: 1 patro 80 - 150,- Kč x 1 úklid.
Generální úklid: 1 patro od 200,- Kč x 1 úklid (podle obsahu práce).
Cena je orientační, přesnou kalkulaci lze provést po osobním jednání.
Čištění koberců

Technologie
Extrakční čištění
Šamponování
a extrakčním čištěním
Vysávaní nasucho strojem z rotačním klepačem (Rainbow,
Vorwerk)

do 100 m2 nad 100 m2
15,- Kč/m2 15 ,- Kč/m2
20,- Kč/m2 15 - 20,Kč/m2
250,-Kč
350,-Kč

Při silném znečištění účtujeme 25% příplatek (5,-Kč/m2).
Za dopravu prostředků, pomůcek, strojů se účtuje 500 Kč.
Za čištění koberců do 25m2 se účtuje minimální částka 1100,- Kč + DPH (doprava v ceně).
Za čištění koberců nad 200m2 cena dohodou.
Čištění čalounění




Extrakční čištění

Cena

Kancelářské židle/křesla
Čištění čalouněni – křesla
Čištění čalouněni – sedačky

50-70,- Kč/kus
100 - 200,- Kč/kus
100,- Kč/místo

Při velkém množství (od 30 kusů), poskytujeme slevu u těchto objednávek.
Při silně znečištěných kobercích a čalounění navrhujeme použít suché předčištění od
prachu a nečistot vysavačem-klepačem, který důkladně odstraní suchou špínu, prach, písek,
kůži a roztoče z postelí a křesel v domácnosti. Poplatek za použití vysavače klepače
Rainbow nebo Vorverk je 250-300,- Kč.
Mytí oken včetně rámů
Typy oken
plastová
špaletová
šroubovaná
výlohy






do 200 m2
20,- Kč
20,- Kč
20,- Kč
15,- Kč

nad 200 m2
15,-13,- Kč
15,- Kč
15,- Kč
13,- Kč

Ceny jsou za jednostranné mytí za m2.
Minimální částka za mytí oken do 30m2 je 1.000,- Kč.
Pokud jsou okna hodně znečištěná, nebo znečištěná po stavbě, účtuje se o 10-20%
navíc.
Za dopravu prostředků, pomůcek, strojů se účtuje 500 Kč.
Praní záclon a látkových vertikálních žaluzií
Typ činnosti
sundání a pověšení záclon
praní záclon
čištění vertikálních žaluzií
čištění horizontálních žaluzií

Cena
150,- Kč/hod
400,-Kč/1 praní
150,- Kč/m2
20,- Kč/m2

Strojové čištění podlah (pravidelné)
Typ úklidového prostoru
do 1.000 m2
Sklady
3 - 6,- Kč/m2
Garáže
3 - 8,- Kč/m2
Společné prostory, pasáže
3-4,- Kč/m2
Strojové čištění podlah jednorázové

do 3.000 m2
dohodou
dohodou
dohodou

nad 3.000 m2
dohodou
dohodou
dohodou

Typ úklidového prostoru
do 1.000 m2
Sklady
15,- Kč/m2
Garáže
6-8,- Kč/m2
Společné prostory, pasáže
25,- Kč/m2
Úklid venkovních prostor a sněhu

do 3.000 m2
dohodou
dohodou
dohodou

nad 3.000 m2
dohodou
dohodou
dohodou

Plocha
do 100 m2
do 300 m2
nad 300 m2
venkovní prostory
6 - 8,- Kč/m2
3 - 6,- Kč/m2
3 - 5,- Kč/m2
Minimální částka za jedno čištění včetně posypu 500,- kč + DPH
Hodinová sazba: od 170,- Kč/hod.

SLUŽBA ČISTÉ AUTÍČKO (car cleaning)
Program č. 1 - čištění interiéru vozu
cena: 1 000,- Kč
1. Vyluxování sedaček, podlah a zavazadlového prostoru na sucho vysavačem klepačem.
2. Čištění a dezinfekce popelníků.
3. Čištění, konzervace a naleštění plastových dílů (palubní deska, boční strany, jiné).
4. Mytí a leštění skel zevnitř a zvenku (včetně zrcátek).
5. Mytí vnitřních hran dveří.
Program č. 2 - čištění exteriéru vozu
cena: 500,- Kč
1. Ruční mytí exteriéru vozu šamponem s voskem.
2. Čištění disků kol a podběhů.
3. Mytí vnitřních hran dveří.
4. Vysušení vozu umělou kůží.
5. Vyleštění skel a zrcátek z venkovní strany.
(za silně znečištěná auta účtujeme příplatek 150,- Kč)
Program č. 3 - voskování a naleštění
cena: 1 300,- Kč
Zahrnuje program 2 +
Nanesení vosku a následné naleštění auta.
Program č. 4 - čištění interiéru a exteriéru vozu s voskováním a naleštěním
cena: 3.000,- Kč
Zahrnuje program 1 + 3 s odvozem auta zákazníkovi (podle přání).

Automobil také můžeme u Vás vyzvednout a po umytí ho opět přivézt na Vámi určené místo.
Uvedené ceny za službu jsou včetně pomůcek a prostředků.
Našich služeb můžete využít 365 dní v roce.
Objednávku můžete zadat telefonem, poštou, nebo e-mailem.

