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Ceník úklidových prací

Úklidy Group, s.r.o.
zastoupená jednatelem panem Ing. Petrem Jančálkem
se sídlem: Hvězdova 1566/21, Praha 4, 140 00
bankovní spojení ČS a.s., číslo účtu: 2343418379/0800
IČ: 247 38 166
DIČ: CZ-247 38 166
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B.,
vložce č. 3442

“ceník úklidových prací”
platný od 9/2010
Vážený kliente,
děkujeme za zájem o úklidové služby prováděné firmou Úklidy Group, s.r.o.. Orientační ceny
úklidových prací platných od 9/2010 odpovídají druhu a výběru Vámi požadovaných služeb.

_____________________________________________________________
_Byty, rodinné domy, apartmány, garáže, sklepy:
_jednorázový běžný úklid
-do 60 m2 půdorysné plochy
-60 až 100 m2 půdorysné plochy
-100 až 160 m2 půdorysné plochy
-nad 160 m2 půdorysné plochy

850 Kč / úklid (cca 1,5 hod)
1050 Kč / úklid (cca 2,0 hod)
1250 Kč / úklid (cca 2,5 hod)
1450 a více Kč / úklid (cca 3 hod a více)

_pozn:
úklid se zpravidla týká umytí a ošetření podlah, odstranění prachu z nábytku a z koberců, ostatní
práce se pohybují v hodinových sazbách od 110 do 220 Kč / hod.

_________________________________________________________________________
_Byty, rodinné domy, apartmány, garáže, sklepy:
_úklid po rekonstrukci, po malířích
-do 60 m2 půdorysné plochy
1800 Kč / úklid (cca 4 hod)
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-60 až 100 m2 půdorysné plochy
-100 až 160 m2 půdorysné plochy
-nad 160 m2 půdorysné plochy

2400 Kč / úklid (cca 5 hod)
2850 Kč / úklid (cca 6 hod)
3000 a více Kč / úklid (cca 6 a více hod)

_pozn:
úklid se zpravidla týká odstranění zbytků malby a skvrn po malířích z podlah, nábytku, stropních
svítidel, el. zásuvek a vypínačů. Cena za mytí oken není započítaná. Ostatní práce se pohybují v
hodinových sazbách od 110 do 220 Kč / hod v závislosti na druhu práce a její fyzické náročnosti.

_________________________________________________________________________
_Kanceláře, obchody, butiky, komerční prostory
_pravidelný periodický úklid
-do 1000 m2 půdorysné plochy
-do 2000 m2 půdorysné plochy
-nad 2000 m2 půdorysné plochy

0,95 až 2,95 Kč / m2 / úklid
0,70 až 1,80 Kč / m2 / úklid
0,50 až 1,05 Kč / m2 / úklid

_pozn:
ceny dalších úkonů (např. mechanické ošetření podlahových krytin, jejich napastování, vyleštění
apod.) se pohybují v hodinových sazbách od 90 do 180 Kč/ hod.

_Průmyslové mytí garáží apod. (profesionální mycí stroje)
_obytné budovy, administrativní budovy:
Do 1000 m2:
5,90 Kč/m2, min. však 3800 Kč/zakázka
Od 1000 do 5000 m2
4,90 Kč/m2, min. však 4700 Kč/zakázka
Nad 5000 m2
individuální cenová kalkulace

_________________________________________________________________________
_Mytí oken
_klasická plastová, kovová okna s EURO zasklením (obytné budovy, kanceláře)
Okno malé (do 1m2)
Okno střední (cca 1,5 m2)
Okno velké (nad 1,8 m2)
Cena dle m2 za jednostranné mytí:

75 Kč
110 Kč
180 Kč
22 Kč / m2 (do 100 m2), 16 Kč / m2 (nad 100 m2)

Za okna neotévíravá, těžko dostupná, silně zašpiněná, šroubovací dřevěná atd. se účtuje
příplatek 25 až 75 %.
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_________________________________________________________________________
_Čistění koberců
Suchou cestou
Extrakčně (do 30 m2), čistící technikou firmy Kärcher
Extrakčně (nad 30 m2), čistící technikou firmy Kärcher
(dle znečištění)

19 Kč / m2
850 Kč
850 Kč + 12 až 24 Kč / m2

_Čistění sedaček
Velká sedačka
Malá sedačka
Křeslo
Taburet
Židle (kuchyňská)
Židle (kancelářská)

800 Kč (+ odnímatelný sedák 85 Kč) / kus
600 Kč / kus
200 Kč / kus
95 Kč / kus
45 Kč / kus
190 Kč / kus

_________________________________________________________________________
_Domácí práce
Žehlení, praní, mytí nádobí a další práce v domácnosti

150 Kč /hod

_________________________________________________________________________
_Pozn.:
Cena za dopravu se pro oblast Praha neúčtuje.
K úklidovým pracem prováděných po 18 hod. se účtuje příplatek 30 %, po 20 hod. 45 % z
koncové ceny.
Minimální cena jednorázového běžného úklidu pro oblast Praha je 800 Kč, pro oblast
mimo Prahu 800 Kč + doprava na místo 12 Kč/ km/ cesta.
Uváděné ceny jsou koncové a jsou uvedeny bez DPH.
V Praze dne 9.9.2010
Ing. Petr Jančálek
Kontaktní údaje:
Úklidy Gropu, s.r.o.
Telefon:
Email:
Internetové stránky:
ÚklidyGroup, s.r.o.

Ing. Petr Jančálek, majitel společnosti
+420 605 827 609
info@uklidygroup.cz
www.uklidygroup.cz
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