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ZÁKLADNÍ SAZBA ÚKLIDOVÝCH PRACÍ
250,- Kč/hod + DPH
Minimální cena za práci jedné osoby 1250,-Kč + DPH
CENY SE VŽDY ODVÍJEJÍ OD:
• typu úklidu,
• četnosti úklidu,
• velikosti plochy uklízených prostor.
Naším posláním je, perfektně uklidit vaše prostory přesně dle vašich konkrétních
přání a požadavků. Vyzkoušejte naše služby a sami se přesvědčte o tom, že budete
nadmíru spokojeni.
Uděláme maximum pro vaši spokojenost

DOPRAVA A CESTOVNÉ
Doprava včetně prostředků, pomůcek a strojů Praha 9 - 600,-Kč bez DPH
 Doprava včetně prostředků, pomůcek a strojů Praha - 700,-Kč bez DPH
 Doprava včetně prostředků, pomůcek a strojů mimo Prahu 22,-Kč/km +
300,-Kč prostředky, pomůcky a stroje + cestovné pracovníků 150,-Kč / osobu
/ hodina
 Prostředky do tašky 350,-Kč (bez štaflí, strojů, vysavače)
 V případě, že má zákazník své vlastní prostředky a pomůcky, neúčtujeme
dopravu.


PŘÍPLATKY
 Noční práce v čase od 19h do 7h + 30%
 Pohotovostní úklid + příplatek od 50% k běžným cenám (individuální
kalkulace dle druhu a rozsahu prací)
 Víkendový příplatek + 20% k běžným cenám
 Příplatek za silné znečištění + 25%
 Příplatek za velmi silné znečištění se řeší individuální kalkulací na místě
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PRAVIDELNÝ ÚKLID FIREMNÍCH
PROSTOR
Pravidelné úklidy kanceláří již od 0,80,- Kč/m2.
Pro firmy i jednotlivce zajišťujeme kvalitní a cenově dostupný úklid kanceláří a dalších
firemních prostor nebo pracovišť.
Cena úklidu kanceláří je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na rozsahu úklidu,
uklízené ploše, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními potřebami
zákazníka.

PRAVIDELNÝ ÚKLID FIREMNÍCH PROSTOR
Plocha

do 500 m2

do 1.000 m2

nad 1.000 m2

Cena*

0,80 - 1,80 Kč/m2

0,80 - 1,50 Kč/m2

dle domluvy

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za jeden úklid je 750,-Kč + DPH
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

Pravidelný úklid firemních prostor zahrnuje:
•

vysypání odpadkových košů, doplnění hygienických sáčků

•

vynesení odpadu včetně jeho třídění

•

utření prachu z nábytku, parapetů i veškerého zařízení

•

kompletní odstranění ohmatů ze všech dveří

•

vytření podlahy a vysátí koberců

•

mytí a uklízení nádobí

•

umytí a vyleštění kuchyňského dřezu, kuchyňské linky a otření elektrospotřebičů

•

Úklid kanceláře přizpůsobíme vašim potřebám! Samozřejmostí je také péče o čistotu
toalet a koupelen.
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GENERÁLNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ
Generální úklid kanceláří již od 65,-Kč/m2
Cena generálního úklidu kanceláří je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na rozsahu
úklidu, uklízené ploše, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními
potřebami zákazníka.

GENERÁLNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ
Plocha

do 100 m2

od 100 m2

Cena

75,- Kč/m2

65,- Kč/m2

od 250 m2
dle domluvy

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
*při úklidu za Prahou účtujeme cestovné 1 nebo 2 hodiny (dle dohody)
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

Generální úklid kanceláří zahrnuje:
•

mytí oken včetně rámů a parapetů

•

odstranění prachu z těžko přístupných míst a ometení pavučin

•

čištění koberců hloubkové

•

tepování židlí, křesel, sedaček (v ceně 10 ks)

•

omytí a naleštění veškerého nábytku, včetně interiérových předmětů, naleštění lesklých
a skleněných povrchů

•

čištění a otření zařizovacích předmětů (PC, kopírka, tiskárna, telefony, lampy, apod.)

•

čištění a omytí topných těles

•

vyčištění, omytí a naleštění kuchyňského koutu a kuchyňské linky i vně

•

celoplošné omytí a naleštění obkladů v sociálních místnostech (WC, sprchový kout,
vana, šatna, apod.), včetně dezinfekce

•

čištění a vytírání podlah
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ (BYTŮ, RD)
Generální úklid domácnosti již od 65,-Kč/m2
Cena generálního úklidu domácnosti je sjednána vždy
individuálně. Cena je závislá na rozsahu úklidu, uklízené ploše,
frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními potřebami zákazníka.

GENERÁLNÍ ÚKLID DOMÁCNOSTI
Plocha

do 50 m2

Cena

80,- Kč/m2

od 50 m2
65,- Kč/m2

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

Generální úklid domácnosti zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

mytí oken, včetně rámů a parapetů,
čištění koberců hloubkové,
omytí a naleštění veškerého nábytku, lamp a interiérových předmětů,
omytí a naleštění kuchyňské linky i uvnitř, omytí elektrospotřebičů (ledničky, myčky,
mikrovlnné trouby, konvice, apod.)
čištění, omytí a naleštění koupelny, umyvadla, WC mísy, sprchového koutu, včetně
dezinfekce,
odstranění vodního kamene, celoplošné omytí a naleštění obkladů a zrcadel,  očištění a
vytírání podlah s renovačním ošetřením,  ostatní práce podle dohody.

Pravidelný úklid domácností 220,-Kč/h + DPH
Minimální cena za jeden úklid je 1100,-Kč + DPH
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ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR
Úklid společných prostor od 80,-Kč za patro nebo 35,Kč/m

2

Cena úklidu společných prostor je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na rozsahu
úklidu, uklízené ploše, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními
potřebami zákazníka.

PRAVIDELNÝ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR
1 patro 80 - 150,- Kč za 1 úklid

Cena

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
* Minimální cena za pravidelný úklid je 750,- Kč bez DPH

GENERÁLNÍ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR
Plocha

do 100 m2

do 300 m2

od 300 m2

Cena

55 - 60,- Kč/m2

45 - 50,- Kč/m2

35 - 50,- Kč/m2

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
* za úklidové práce v okolí a mimo Prahu účtujeme jízdné ve výši hodinové sazby
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

Úklid společných prostor zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

strojové čištění a ruční dočišťování podlahy na patrech a schodištích,
úklid sklepních a jiných prostor (sušárna, kočárkárna, víceúčelová místnost)
čištění a mytí oken, prosklených balkónových dveří, omytí a ošetření vchodových dveří,
omytí a čištění zábradlí, hydrantů, poštovních schránek a světel,
omytí omyvatelných stěn na chodbách a čištění soklu,
vyčištění rohožek u vstupních dveří a podlahy pod nimi,
Jako další služby můžeme nabídnout například strojové čištění a voskování podlahy, úklid
sněhu z veřejných prostor nebo úklid dvorku a přilehlých trávníků.
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MYTÍ OKEN
Mytí oken již od 29,-Kč/m2
Cena mytí oken je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá
na rozsahu, frekvenci prací a dalších faktorech, které jsou dány
konkrétními potřebami zákazníka.

MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
Plocha

do 200 m2

nad 200 m2

Cena*

29,- Kč/m2

dohodou

MYTÍ ŽALUZIÍ
Plocha

do 200 m2

nad 200 m2

Cena*

29,- Kč/m2

dohodou

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
*Ceny jsou za jednostranné mytí za m2
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Čištění koberců již od 29,-Kč/m2
Cena čištění koberců je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na velikosti koberce, míře
znečištění a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními potřebami zákazníka

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Technologie

do 200 m2

od 200 m2

Extrakční čištění

29,- Kč/m2

dohodou

Šamponování a kartáčování s
extrakčním
čištěním

29,- Kč/m2

dohodou

Kusové koberce/ běhouny

300,- Kč/ks

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH

Extrakční čištění

Jedná se o metodu čištění mokrou cestou.
Princip čištění je založen na regulovaném proudu teplé vody, kterou čistící stroj vhání společně
s čisticím prostředkem pod přiměřeným tlakem do čištěné látky a následně ji ihned vysává zpět
do sběrného zásobníku; výkonná sací turbína zajistí, že nábytek je po vyčištění pouze mírně
vlhký.

Hloubkové extrakční čištění koberců (někdy nazývané tepování) je vhodné pro všechny běžné
typy koberců z přírodních i syntetických materiálů, koberců zátěžových i s dlouhým vlasem.
Touto metodou je možno vyčistit i perské koberce, naopak nelze čistit koberce jutové a koberce
kombinované s kůží.
Extrakční metoda zajistí důkladné odstranění:
• prachu,
• drobných mechanických nečistot,
• roztočů,
• chlupů od domácích mazlíčků,
• nepříjemných pachů…
Extrakční čištění s použitím kvalitních originálních čisticích prostředků oživí barvy Vašeho
nábytku a zanechá ve vašem bytě příjemnou vůni.
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ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHO A KOŽENÉHO
NÁBYTKU
Čištění čalounění již od 50 Kč/kus
Cena čištění čalounění je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na míře znečištění a
dalších faktorech, které jsou dány konkrétními potřebami zákazníka.

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHO A KOŽENÉHO NÁBYTKU
Typ nábytku

Cena

Kancelářské židle/křesla

50 - 70,- Kč/kus

Křesla - čalounění

150 - 200,- Kč/kus

Lůžko

250,- Kč/ lůžko

Sedačky - čalounění

150,- Kč/místo

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
* Minimální cena za jednu zakázku je 1 250 Kč bez DPH + doprava.
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

-9-

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH
Strojové čištění podlah již od 2,-Kč/m2
Cena strojového čištění je sjednána vždy individuálně.
Cena je závislá na rozsahu uklízené plochy, frekvenci
prací a dalších faktorech, které jsou dány konkrétními
potřebami zákazníka

Strojové čištění podlah - PRAVIDELNÉ
Typ úklidového
prostoru

do 1.000 m2

od 1.000 m2

Sklady

4 - 6,- Kč/m2

Dohodou

Garáže

4 - 8,- Kč/m2

Dohodou

Společné prostory,
pasáže

2 - 4,- Kč/m2

Dohodou

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

Strojové čištění podlah - JEDNORÁZOVÉ
Typ úklidového
prostoru

do 500 m2

od 500 m2

Sklady

25,- Kč/m2

Dohodou

Garáže

6 - 8,- Kč/m2

Dohodou

Společné prostory,
pasáže

25,- Kč/m2

Dohodou

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.
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VOSKOVÁNÍ PODLAH
Voskování podlah již od 28,-Kč/m2
Cena voskování je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na
rozsahu uklízené plochy a dalších faktorech, které jsou dány
konkrétními potřebami zákazníka.

APLIKACE POLYMERNÍCH VOSKŮ
Ošetřená plocha

do 300 m2

od 300 m2

Strojové čištění

28,- Kč/m2

dohodou

Polymerizace

65,- Kč/m2

dohodou

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
* Uvedené ceny jsou za nanesení 2 vrstev polymeru.
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.
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ÚKLID PO STAVBĚ
Úklid po stavbě již od 70,-Kč/m2
Cena úklidu je sjednána vždy individuálně. Cena je závislá na
rozsahu uklízené plochy a dalších faktorech, které jsou dány
konkrétními potřebami zákazníka.

ÚKLID PO STAVBÁCH
Typ úklidu /
plocha

do 50 m2

od 50 m2

od 250 m2

Předkolaudační
úklid

75,- Kč/m2

65,- Kč/m2

dle domluvy

Kompletní úklid
po malování

80,- Kč/m2

70,- Kč/m2

dle domluvy

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
*Částečný generální úklid (pokud není možné určit dle m2) bude účtován částkou 250,-Kč/h
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

Předkolaudační úklid zahrnuje:
•

mytí oken, včetně rámů a parapetů, mytí výloh, včetně odstranění nálepek, cementu,
lepidla atd.

•

odstranění stavebního prachu z podlah a interiérového zařízení (vzduchotechnika,
radiátory, rozvodové potrubí, měřicí přístroje, sociální zařízení)

•

strojové čištění a ruční domytí podlah
luxování koberců
čištění a naleštění interiérových prvků (obklady, dveře, kliky, vypínače, zásuvky) 
ostatní práce podle potřeby

•
•

Úklid prostor po rekonstrukci, po malířích a po opravách
zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

mytí oken, včetně rámů a parapetů, mytí výloh
odstranění nečistot z podlah a interiérového zařízení (vzduchotechnika, radiátory,
rozvodové potrubí, měřicí přístroje, sociální zařízení)
strojové čištění a ruční domytí podlah
luxování koberců, čištění koberců na mokro
čištění a naleštění interiérových prvků (obklady, dveře, kliky, vypínače, zásuvky)
ostatní práce podle potřeby
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ČIŠTĚNÍ AUTA
Ruční čištění aut již od 500,-Kč
Cena za čištění auta je sjednána vždy individuálně. Cena je
závislá na zvolené službě a na míře znečištění auta.

ČIŠTĚNÍ AUTA
Služba

Cena

Program 1
čištění interiéru vozu

1250,- Kč

Program 2
čištění exteriéru vozu

1000,- Kč

Program 3
Program 2 + voskování a
naleštění

2000,- Kč

Program 4
Program 1+3+
odvoz

2400,- Kč

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
* Za silně znečištěná vozidla účtujeme poplatek navíc ve výši 150 Kč
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

ČIŠTĚNÍ AUTA - SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
Služba

Cena

Vyzvednutí a odvoz vozidla

700,- Kč

Pouze vyzvednutí,
nebo odvoz vozidla

500,- Kč

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.
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Program č. 1
•
•
•
•
•

vyluxování sedaček, podlah a zavazadlového prostoru na sucho vysavačem klepačem
čištění a dezinfekce popelníků
čištění, konzervace a naleštění plastových dílů (palubní deska, boční strany, jiné)
mytí a leštění skel zevnitř a zvenku (včetně zrcátek)
mytí vnitřních hran dveří

Program č. 2
•
•
•
•

ruční mytí exteriéru vozu šamponem s voskem
čištění disků kol a podběhů mytí vnitřních hran dveří
vysušení vozu umělou kůží
vyleštění skel a zrcátek z venkovní strany

Program č. 3
•
•
•
•
•
•

zahrnuje program č. 2 + nanesení vosku a následné naleštění auta
ruční mytí exteriéru vozu šamponem s voskem
čištění disků kol a podběhů mytí vnitřních hran dveří
vysušení vozu umělou kůží
vyleštění skel a zrcátek z venkovní strany
nanesení vosku a následné naleštění auta

Program č. 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahrnuje program č. 1 + program č. 2 + program č. 3 s odvozem auta zákazníka
vyluxování sedaček, podlah a zavazadlového prostoru na sucho vysavačem klepačem
čištění a dezinfekce popelníků
čištění, konzervace a naleštění plastových dílů (palubní deska, boční strany, jiné)
mytí a leštění skel zevnitř a zvenku (včetně zrcátek)
mytí vnitřních hran dveří
ruční mytí exteriéru vozu šamponem s voskem
čištění disků kol a podběhů mytí vnitřních hran dveří
vysušení vozu umělou kůží
vyleštění skel a zrcátek z venkovní strany
nanesení vosku a následné naleštění auta
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DALŠÍ SLUŽBY

PRANÍ ZÁCLON A LÁTKOVÝCH ŽALUZIÍ
Typ činnosti

Cena

Sundání a pověšení záclon

250,- Kč/hod

Praní záclon**

400,- Kč/1 pračka

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
*Minimální cena za úklid je 1250,-Kč + DPH
** Praní záclon/ závěsů (větší množství) – dle ceníku prádelen
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

ÚKLID VENKOVNÍCH PROSTOR A SNĚHU
Plocha
Venkovní prostory

do 300 m2

od 300 m2

6 - 8,- Kč/m2

3 - 6,- Kč/m2

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
* Hodinová sazba: od 250,- Kč/hod.
Cenu pro Vás rádi zpracujeme individuálně dle Vašich požadavků.

ODVOZ ODPADU A SUTI
Velikost kontejneru

Cena

Avia 3 m3

4.200,- Kč

Avia 5 m3

4.800,- Kč

Avia 9 m3

6.200,- Kč

*Uvedené ceny jsou bez sazby DPH
* Naložení odpadu do kontejneru od 250,- Kč/hod.
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