
 
 

CENÍK SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST 
platný od 1. 3. 2015 

 

Podrobn jší informace a objednávky: 

•  Mladoboleslavsko: 774 341 170 

•  Turnovsko: 773 565 341 

•  Ji ínsko: 773 503 840 

Prádelna 
 

Praní b žného prádla, ložního prádla, ubrus , ut rek, záclon, osobního, spodního 
a jemného prádla. 
Praní speciálního oble ení – plesové a spole enské šaty, obleky, karnevalové 
masky, jemné tkaniny – šálky, šátky, halenky apod. 
Žehlení ložního prádla, b žného prádla, záclon, ut rek, prost radel, ubrus  
a speciálního prádla. 

 
Ceník: 

    
Praní v etn  žehlení 60 K /kg 
P íplatky:  
- prádlo jemné a speciální oble ení 20 % 
- siln  zašpin né prádlo 30 % 
- žehlení ubrus , košil, halenek 20 % 
  

Služby pro domácnost a zahradu 
 

ZAHRADNICKÉ A ÚDRŽBÁ SKÉ 
PRÁCE 

CENA ZA 
HODINU 

P ÍPLATEK 

Sekání trávy 
 

160 K  Opot . ná adí 

Rytí a pletí 180 K  Opot . ná adí 

Údržba zelen  160 K  Opot . ná adí 

Drobné st íhání d evin 170 K  Opot . ná adí 

Štípání a úklid d eva 170 K  Opot . ná adí 
Úklid uhlí 180 K   

Úklid sn hu 180 K   

Natírání plot , zábradlí, parapet  160 K  Barva, ná adí 

Natírání oken, v etn  tmelení skla 200 K  Barva, tmel 
 

ÚKLID DOMÁCNOSTI CENA ZA 
HODINU 

P ÍPLATEK 

Mytí, vysávání podlah, utírání prachu 
 

160 K   

išt ní koberc  160 K  
P ípravky, opot . 

ná adí 
Úklid koupelny, sociálního za ízení, 
kuchyn  180 K  P ípravky 

Úklid po malí ích, generální úklid 180 K  P ípravky 



 
Praní a žehlení prádla v domácnosti 160 Kč  
Mytí oken včetně rámu 180 Kč Přípravky 

 

P íplatek:  
- Pokud jsou služby požadovány v sobotu nebo v neděli  50 % 
- Cesta z místa provozovny do místa výkonu služby a zpět  9 Kč/km 
 

Sleva:  
- Při sjednáni opakovaných činností v měsíci (např. 2x týdně, 2x měsíčně apod.) 

 

 
Ostatní služby 
 

Odvoz k lékaři, na úřad apod. přistavení vozidla 
ujeté km 

50 Kč 
25 Kč/km 
(pro stálé zákazníky 
možná sleva) 

Čekací doba u lékaře, na úřadě...   130 Kč/hod 

Cesta z místa provozovny do místa výkonu služby a zpět 9 Kč/km 

Redakční práce, korektury textů  
30–100 
Kč/stránka 

Vydavatelská činnost (pomoc s přípravou letáků a publikací) 
30–100 
Kč/stránka 

Kopírování černobílé 
Jednostranné 
Dvoustranné 

2 Kč 
4 Kč 

Kopírování barevné 
Jednostranné 
Dvoustranné 

4 Kč 
6 Kč 

 

 
Činnost Hobby dílny 

Ceny stanoveny dle konkrétní nabídky programu, která bude uvedena vždy na 
letáčku. 

 
D KUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM VYUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY. 


