CZAS NA SPRZĄTANIE
US UGI SPRZ TAJ CE

Sprz tanie biura
Mycie okien wraz z ram i parapetem
Mycie okien na wysoko ci
wysoko ci do 12m - IONIC

Mycie okien na wysoko ci
metodami alpinistycznymi

Mycie maszynowe posadzki oraz kafelek
Czyszczenie fug
Polimeryzacja posadzek
Pranie i czyszczenie wyk adzin
Odkurzanie wyk adzin
Sprz tanie piwnic i gara y wraz z segregacj
Sprz tanie po remoncie

CENA

DODATKOWE INFORMACJE

120 z
jednorazowo

5z -6z

m2

10 - 15 z

m2

wycena indywidualna
5 z - 10 z

m2

15 z

m2

9 z - 15 z

m2

10 z

m2

0,20 z - 1 z

m2

400 z
400 z
jednorazowo

Sprz tanie po remoncie

do 100 m2

800 z
jednorazowo

do 25 m2
do 40 m2
do 80 m2

Czyszczenie tynków i elewacji

25 z

m2

Czyszczenie kostki brukowej do 50m2

25 z

m2

Czyszczenie kostki brukowej do 100m2

20 z

m2

Czyszczenie kostki brukowej od 1000m2

10 z

m2

Doczyszczanie kostki brukowej z plam oleju

wycena indywidualna

Pranie foteli samochodowych „mini”

165 z

komplet z odkurzaniem

Pranie foteli samochodowych „max”

265 z

komplet z odkurzaniem

100 z

1h

100 z

1h

30 z

Mb

100 z

1h

Odkurzanie hali przemys owej,
lampy, konstrukcje, rega y
praca na wysoko ci do 11m technik kija teleskopowego

Odkurzanie magazynów
lampy, konstrukcje, rega y
praca na wysoko ci do 11m technik kija teleskopowego

Czyszczenie li ci z rynien i dachów
praca dla alpinistów

Od nie anie dachów metod alpinistyczn
praca dla alpinistów

Arborystyka i wycinanie drzew
praca dla alpinistów

Czyszczenie suchym lodem / piaskowanie

1000 zł 1000
1 szt.zł / 1 szt.
700 zł 1 h

Ceny nie zawieraj podatku VAT 8 lub 23 %
Wy ej wymienione ceny nie stanowi oferty handlowej.
Wycena wi
ca dokonywana jest na podstawie szczegó owych ustale wykonawcy oraz zamawiaj cego.

