
Післябудівельне/ післяремонтне прибирання (без миття вікон) кв.метр від 100

4 000,00

Генеральне прибирання кв.метр  від 80

Дезинфекція кв.метр від 15

3 000,00

Підтримуюче прибирання (при умові заключення договору на прибирання) до 100 м2 кв.метр від 40

Підтримуюче прибирання (при умові заключення договору мін на півроку) від 100 м2 кв.метр від 30

1 000,00

Вартість додаткових послуг при наявності сильного забруднення: 

·         чищення варочної поверхні шт. від 200

·         чищення духової шафи шт. від 400

·         миття холодильної камери шт. від 300

·         миття мікрохвильової печі шт. від 200

·         чищення жировловлювача витяжки (сетки) шт. від 100

·         чищення люстри (накип/ пил, що закріпився) шт. від 400

·         чищення дизайнерскої люстри (накип/пил, що закріпився) шт. від 500

·         чищення фільтрів кондиціонера шт. від 50
·         миття душової кабіни шт. від 500

1 500,00

Миття скла, вітрин, сайдинга (висота до 3м, вище-договірна) кв.метр від 40

Миття вікон (висота до 3м, включаючи рами, відлив, підвіконня) кв.метр від 60

* миття вікон зі значною забрудненістю сплачується додатково +10 грн за кв.метр кв.метр 10,00

 + послуги автовишки від 5000

 + послуги промальпіністів договірна

Післябудівельне миття/чищення вікон і вітрин кв.метр від 100

Миття протимоскітних сіток шт. від 25

Чищення горизонтальних жалюзі кв.метр від 25

1 000,00

Стілець шт. від 150

Подушка меблева шт. від  150

Подушка декоротивна шт. від 50

Пуф шт. від 200

Крісло шт. від 400

Диван (до 3  посадочних місць) шт. від 800

Диван (от 3  посадочних місць) шт. від  1000

Диван (кутовий) шт. від 1200

Меблі зі шкіри посад. місце договірна

Матрац                                                                                                 

дитячий шт. від 600

одинарний шт. від 700

полуторний шт. від 900

двоспальний шт. від 1200

Чищення матраца від пилових кліщів (з хімчисткою) 

полуторний шт. 1 500,00

двоспальний шт. 2 000,00

дитячий шт. 1 000,00

Чищення матраца від пилових кліщів  (без хімчистки поверхні) 600 грн і 400 грн виїзд шт. 1 000,00

1 500,00

Хімчистка килимових покриттів кв.метр від 100

Хімчистка килимів в умовах цеху кв.метр від 200
Чищення - миття мармурової, гранітної чи дерев'яної підлоги кв.метр договірна
Покриття та натирання підлоги захисними мастиками (після чищення-миття) кв.метр договірна

1 000,00

послуги сантехніка норм.год від 200

послуги електрика норм.год від 200

послуги мілкого ремонту меблів норм.год від 200

послуги теслі/ столяра норм.год від 200
послуги по навішуванню карнизів, картин, рамок, панно, телевізора і т.д. норм.год договірна

* У вартість робіт не включена вартість/закупка деталей для заміни 

* Остаточні ціни формуються після огляду спеціаліста 

* Огляд/ консультація/виїзд на замовленняв м. Київ та за межами м.Києва - від 250 грн 

Миття вікон і вітрин (з однієї сторони) - рами, відливи, сітки 

ПОСЛУГИ професійного КЛІНІНГУ Вартість / грн.

Прибирання

Мінімальне замовлення при післябудівельному/ післяремонтному прибиранні  (до 50 м2)

Мінімальне замовлення при генеральному прибиранні (до 50 м2)

Мінімальне замовлення при підтримаючому прибиранні

Мінімальна вартість замовлення  (виїзд майстра та 1 година роботи)

Мінімальна вартість замовлення 

Хімчистка м'яких меблів
Мінімальна вартість замовлення 

Чищення напольних покриттів
Мінімальна вартість замовлення 

Послуги домашнього майстра






