
CENÍK ÚKLIDOVÝCH PRACÍ 2022
pro domácnosti s DPH platné od 18. 1. 2022.

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Mohou se měnit jak směrem nahoru, 
tak i směrem dolů v závislosti na konkrétních potřebách klienta. 

Úklid zahrnuje mytí a vysávání podlah, oken a parapetů, utírání prachu, zalévání květin, úklid koupelny 
a sociálního zařízení, úklid kuchyně, vynesení odpadků, úklid kanceláří a další práce dle dohody.

JEDNORÁZOVÝ ÚKLID 

Mytí a vysávání podlah, oken a parapetů, utírání prachu, zalévání květin, úklid 
koupelny a sociálního zařízení, úklid kuchyně, vynesení odpadků, úklid kanceláří 
a další práce dle dohody

od 279 Kč/hod.

Úklid po malířích, v novostavbách, generální úklid od 329 Kč/hod.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ VČETNĚ KOŽENÉHO

Kusový koberec, krátký vlas (104 Kč/m2) od 104 Kč/m2

Kusový koberec, dlouhý vlas (119 Kč/m2) od 119 Kč/m2

Koberce celoplošné, krátký vlas (do 1,5 cm)        39 Kč/m²
Koberce celoplošné, dlouhý vlas (nad 1,5 cm)        44 Kč/m²
Křeslo čalouněné (sedák, opírák)      224 Kč/kus
Křeslo kožené (sedák, opírák)      299 Kč/kus
Křeslo broušená kůže (sedák, opírák)      379 Kč/kus
Křeslo celočalouněné      269 Kč/kus
Křeslo kožené      404 Kč/kus
Křeslo broušená kůže      504 Kč/kus
Sedací souprava čalouněná      224 Kč/bm
Sedací souprava kožená      299 Kč/bm
Sedací souprava broušená kůže      334 Kč/bm
Záda sedací soupravy čalouněné      254 Kč/kus
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Záda sedací soupravy kožené      354 Kč/kus
Záda sedací souprava broušená kůže      454 Kč/kus
Polštář čalouněný - malý        64 Kč/kus
Polštář čalouněný - velký        94 Kč/kus
Židle čalouněná (pouze sedák)        54 Kč/kus
Židle kožená (pouze sedák)        84 Kč/kus
Židle čalouněná (sedák, opírák)        84 Kč/kus
Židle kožená (sedák a opírák)      124 Kč/kus
Židle celočalouněná      124 Kč/kus
Židle celokožená      154 Kč/kus
Židle kancelářská/křeslo      204 kč/kus
Taburet čalouněný - malý      104 Kč/kus
Taburet čalouněný - velký      204 Kč/kus
Taburet kožený - malý      204 Kč/kus
Taburet kožený - velký      404 Kč/kus
Kuchyňská lavice        84 Kč/bm
Výsuvné lůžko (v sedací soupravě)      154 Kč/m2

Matrace oboustranné čistění      204 Kč/m2

Čištění postele (čelo a boky, bez matrací), jednolůžko      304 Kč/kus
Čištění postele (čelo a boky, bez matrací), manželská postel      504 Kč/kus
Čištění kočárků      504 Kč/kus

MYTÍ OKEN

Mytí oken jednoduchých plastových (oboustranné včetně rámů a parapetů)      od  94 Kč/m2

Mytí oken špaletových (oboustranné včetně rámů a parapetů)     od 154 Kč/m2

Mytí vnitřních žaluzií       od 39 Kč/m2

Mytí venkovních žaluzií       od 54 Kč/m2

Pozn.: Při extrémním znečištění či speciální náročnosti může být účtována přirážka až do výše 100 %.
Pracujeme pouze se špičkovými profesionálními čistícími prostředky!!! 
Čištění koberců provádíme profesionálními stroji a dodržujeme správný chemický a technologický postup při 
čištění. Minimální objem zakázky je 649 Kč s DPH + doprava (nad 15 km)
V ceně je zahrnuta doprava do 15 km zdarma. Nad 15 km je účtována sazba 10 Kč za 1 km.
Čištění o víkendu provádíme s příplatkem 50 % ze základní ceny.

V případě dotazů či jiných požadavků nás prosím neváhejte kontaktovat!
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