Černošická čistírna,s.r.o. IČO:61682641 - platí od 1.11.2008
(uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %)

4. Oděvy z usní (kůží) a kožešin
4.1. Cena služby včetně finišovací (apretační) úpravy.
4.2. Celoplošná renovace barvy + finišovací úpravy.
4.3. Odstraňování specifických skvrn - dodací lhůta a cena se určí po dohodě provozu čistírny
se zákazníkem (příplatek 200 – 1.000,- Kč)
Oděvy z lícových usní (kůží) – hladké, broušené – mocheto, krystal, napalan, velurové
oděvy s podšívkou, bez podšívky nebo s vložkou ze syntetické kožešiny
Předmět
4.1.
4.2.
cena za komplexní
službu v Kč

cena za renovaci barvy
+ komplexní službu v Kč

____________________________________________________________________________________

plášť od 105 cm

590,-

960,-

plášť, bunda od 71 do 105 cm

530,-

860,-

bunda do 70 cm, sako

460,-

790,-

kalhoty, sukně rozšířená

400,-

700,-

odepínací kapuca

90,-

160,-

bunda kombinovaná kůže + textil

360,-

nebarví se

košile

370,-

670,-

sukně, vesta, šortky

285,-

520,-

vesta s pletenými částmi

240,-

nebarví se

drobnosti do 30 cm

130,-

280,-

drobnosti nad 30 cm

180,-

360,-

kombinéza pro motoristy

880,-

1.450,-

metráž m2

210,-

430,-

Odepínací kapuca musí mít stejné příjmové číslo jako plášť, nebo bunda ke které patří (vedle
příjmového čísla dopsat II.- do příjmové knihy i na značkovací tkaloun).

Dubeňáky – velurové oděvy s vnitřní kožešinou
Předmět
4.1.

4.2.

cena za komplexní
cena za renovaci barvy
službu v Kč
+ komplexní službu v Kč
____________________________________________________________________________________________________

kožich od 105 cm

620,-

960,-

kožich 71 – 105 cm

550,-

860,-

bunda do 70 cm

480,-

790,-

vesta

320,-

550,-

odepínací kapuce

90,-

170,-

Kožešiny
Předmět

cena za vyčištění v Kč
____________________________________________________________________________________________________

kožich od 105 cm – beran, králík
kožich, paleto do 105 cm - beran, králík

550,500,-

kožich od 105 cm - liška, pes, nutrie apod.
kožich do 105 cm – liška, pes, nutrie apod.

710,630,-

nánožník – beran
vesta, vložka do pláště, bundy

230,230,-

předložka za m2 - beran
- pes apod.

180,210,-

drobnosti - beran, králík
- liška, pes

120,160,-

kožich, paleto – liška ušlechtilá, bizam, norek,
persian, činčila apod.

1.200,- – 1.500,-

