Ceník služeb
Krácení sportovních kalhot (a džín) na stroji
Krácení džín se zachováním původního okraje
Krácení oblekových kalhot
Krácení kalhot s manžetou
Prodloužení kalhot
Výměna zipu u kalhot (zip v ceně)
Zúžení kalhot v pase
Mírné úžení kalhot v pase
Zúžení či povolení kalhot v pase
Zúžení kalhot v linii kolen a lýtek
Zúžení džín v linii kolen a lýtek
Rozšíření kalhot vložením bočních klínů a rozšíření pásku
Výměna kapsových váčků 2 ks (včetně materiálu)
Zašití kapes a odstranění kapesních váčků
Záplata, zašití díry
Krácení sukně/šatů na stroji - owerloock
Krácení sukně/šatů na stroji - plošný stroj jednojehla
Výměna skrytého zipu u sukně podšívkou (zip v ceně)
Výměna skrytého zipu u sukně bez podšívky (zip v ceně)
Výměna skrytého zipu u šatů s podšívkou (zip v ceně)
Výměna skrytého zipu u šatů (zip v ceně)
Zúžení sukně s podšívkou, změna členění, zásah do pásku
Zúžení sukně, změna členění, zásah do pásku
Zúžení šatů s podšívkou v bočních švech
Zúžení šatů v bočních švech - bez podšívky

190 Kč
250 Kč
250 Kč
280 Kč
180 Kč
230 Kč
350 Kč
130 Kč
320 Kč
220 Kč
280 Kč
360 Kč
280 Kč
150 Kč
od 100 Kč
230 Kč
180 Kč
240 Kč
180 Kč
260 Kč
220 Kč
260 Kč
350 Kč
280 Kč
190 Kč

Vytvoření záševků na PřD a ZD

180 Kč
120 Kč

Vytvoření záševků (prsních)
Oprava rozpáraného švu v okraji

100 Kč
180 Kč
150 Kč
180 Kč
160 Kč
110 Kč
180 Kč

Krácení trika - plošný stroj dvoujehla
Krácení trika - owerloock
Krácení rukávů trika - plošný stroj dvoujehla
Krácení rukávů trika - owerloock
Úžení trika v bočních švech
Úžení trika v bočních švech se zásahem do délky

Krácení rukávů mikiny - owerloock

180 Kč
300 Kč

Výměna zipu mikiny (včetně zipu)

Krácení délky - plošný stroj
Krácení délky s rozparky
Zúžení halenky v bočních švech
Úžení + posunutí přisazení rukávů (zkrácení ramene)
Krácení rukávů u saka/kabátu
Zúžení saka/kabátu s podšívkou
Zkrácení délky kabátu s podšívkou
Výměna zipu o outdoorových oděvů (včetně zipu)
Výměna zipu do 55 cm (včetně zipu)
Výměna zipu do 65 cm (včetně zipu)
Výměna zipu do 75 cm (včetně zipu)
Výměna zipu do 85 cm (včetně zipu)
Výměna kapsových váčků (2 ks cena včetně materiálu)
Výměna podšívky (včetně podšívky)

160 Kč
250 Kč
160 Kč
340 Kč
340 Kč
320 Kč
380 Kč
490 Kč
380 Kč
420 Kč
460 Kč
500 Kč
280 Kč
1 200 Kč

Standardní doba oprav a úprav oděvů je 5 - 10 pracovních dní. Může se lišit podle náročnosti úpravy a nutnosti zkoušek. První
zkouška oděvů je v ceně a každá další zkouška za 100 Kč. Při požadavku zhotovení do 24 hodin 100% příplatek a při zhotovení
do tří dnů si účtujeme 65% příplatek z ceníkové sazby.
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