Popis
Type of work

Popis úklidu
Description of cleaning

Úklid "klasik"

Zrcadla, prach, vytření podlahy, kuchyně - prac.i varná deska, dřez, špinavé nádobí, otření kuch.dvířek, koupelna,
parapety, otření dveří, odpadky

Classic cleaning

Konec nájmu - vybavený

End of lease - furnished

Mirrors, dust, vacuuming and wiping of the floor, kitchen - surfaces, kitchen hob, sink, dishes, washing kitchen
doors, complete bathroom, windows sills, doors, waste, small waste disposal, check of the apartment (no
cleaning windows)
Celkově: lux (podlah, koberců), vytření podlahy, otření všech povrchů a skříněk zevnitř, odnos drobného odpadu,
okna (včetně žaluzií, parapety), vyprání ložního prádla + žehlení, praní záclon (pokud byt obsahuje), zrcadla,
zametení balkónu; Koupelna - komplet; Kuchyň (povrchy, obložení stěny kuchyňské linky, skříňky zevnitř,
vyčištění trouby, dřez, mikrovlnná trouba, umýt nádobí, lednice a mraznička, varná deska, digestoř, pračka,
myčka)

Pokoj / Room
Kuchyň / Kitchen
Koupelna / Bathroom

Praní prádla / Washing
Odvoz odpadu
Waste collection
Franc. Okna

650 Kč

400 Kč

550 Kč

320 Kč

400 Kč

Vytření podlahy, otření povrchů a
míst od barvy, lišty, zásuvky, okenní
rám

160 Kč

-

-

130 Kč

-

130 Kč
130 Kč

Wiping floor and surfaces, clean
dirty place from color, ledge, plug-

Chodba / Entrance hall
Žehlení / Ironing

480 Kč

Hoovering, wiping floor, all surfaces and closet inside-out, small waste disposal, cleaning windows (including
blinds, ledges), washing bedding + ironing, washing curtains, polishing of mirrors, sweping balcony, cleaning of
bathroom, kitchen (cleaning of: surfaces, cupboard inside-out, oven, sink, microwave oven, refrigerator and
freezer, cooking hob, hood, washing machine, diswasher,do the dishes)
Kuchyň + pokoj (1+kk) / Kitchen + room

Po malování
After painting

2+1
Cena
Price

Hoovering, wiping floor, all surfaces and closet inside-out, small waste disposal, cleaning windows (including
blinds, ledges), washing bedding + ironing, washing curtains, polishing of mirrors, sweping balcony, cleaning of
bathroom, kitchen (cleaning of: surfaces, cupboard inside-out, oven, sink, microwave oven, refrigerator and
freezer, cooking hob, hood, washing machine, diswasher,do the dishes)

Celkově: lux (podlah, koberců), vytření podlahy, otření všech povrchů a skříněk zevnitř, odnos drobného odpadu,
okna (včetně žaluzií, parapety), vyprání ložního prádla + žehlení, praní záclon (pokud byt obsahuje), zrcadla,
Konec nájmu - nevybavený zametení balkónu; Koupelna - komplet; Kuchyň (povrchy, obložení stěny kuchyňské linky, skříňky zevnitř,
vyčištění trouby, dřez, mikrovlnná trouba, umýt nádobí, lednice a mraznička, varná deska, digestoř, pračka,
myčka)

End of lease - unfurnished

1+kk
Cena
Price

130 Kč

Celý byt / Whole flat

420 Kč

Vyžehlení super napařovací žehličkou / Ironing with deep-steaming iron

150 Kč / hod / hour

Praní prádla dle štítku na textíliích / Washing laundry according to textilies
Odvoz krabic a dalšího odpadu, velký odpad
Waste collection - big paper boxes and other big rubbish

650 Kč

120,-Kč / cyklus / cycle
800,-Kč / 1 byt / 1 odvoz
/1 flat / 1 removal

Velké, balkonové, oboustranně

Mytí oken
French window Big balcony door and window, both side
Window
cleaning Okna malá
Malé, oboustranně (pokud je možné otevřít okno)
Small window Small window - both side (if possible to open the window)
Povlečení postele
Stáhnutí použitých lůžkovin a následné povlečení čistých a vyžehlených / Put down dirty bedding and out on new
Changing beds
one and clean one.

90,-Kč / okno / window

60,-Kč
30,-Kč / postel / bed

Ceník veřejné prádelny
Price list of public laundry
1 cyklus - s automatickým dávkovačem prášku
Praní
Washing

1 cycle - with washung powder
1 cyklus - s vlastním práškem
1 cycle - with own washing powder

Sušení
Drying
Výměna bytu na žádost
nájemníka
Changing flat for tenant

20 min.

100,- Kč
80,- Kč
40,-Kč

Manipulační poplatek za přestěhování, včetně úklidů starého a stávajícího bytu
Handling charge for moving, include cleaning of both flats

Objednávejte na: tel. 602 374 845, office@times2properties.com
Orders on: tel. 602 374 845, office@times2properties.com
Triple Three s.r.o. ● Karlovarská 1698/1 ● Prague 6 ● 163 00 ● Czech Republic
www.triple3cz.com ● office@triple3cz.com

2000,- Kč

