
                                                                                                                                                  

Прейскурант цін 
 

 

№ 

 

Найменування послуги 

 

Одиниця 

виміру 

Ціна за 

1кг/пар/шт.,

грн. 

(без ПДВ) 

Ціна за         

1кг/пар/шт.

, грн. 

(з ПДВ) 

1 Прання, сушка та прасування постільної білизни  прямого 

фасону (мінімальний об’єм 20кг) 

кг 13,75 16,50 

2 Прання та сушка махрових  рушників  
(мінімальний об’єм 20кг) 

кг 13,75 16,50 

3 Прання та сушка махрових халатів              
(мінімальний об’єм 20кг) 

кг 13,75 16,50 

4 Прання, сушка та прасування столових скатертин    

(мінімальний об’єм 20кг) 

кг 15,84 19,00 

5 Прання, сушка та прасування столових   серветок 

(мінімальний об’єм 20кг) 

кг 15,84 19,00 

6 Прання, сушка та прасування штор прямого фасону 

(мінімальний об’єм 20 кг) 

кг 15,00 18,00 

7 Прання, сушка та прасування гардин прямого фасону 

(мінімальний об’єм 20 кг) 

кг 15,00 18,00 

8 Прання та сушка ковдри полуторної синтепонової   

(мінімальний об’єм 4 шт )         

шт 116,70 140,00 

9 Прання та сушка ковдри подвійної синтепонової          

(мінімальний об’єм 4 шт ) 

шт 150,00 180,00 

10 Прання та сушка ковдри полуторної пухової 

 (мінімальний об’єм 4 шт )         

шт 200,00 240,00 

11 Прання та сушка ковдри подвійної пухової                      

(мінімальний об’єм 4 шт ) 

шт 250,00 300,00 

12 Прання та сушка покривала полуторного   

 (мінімальний об’єм 4 шт )         

шт 100,00 120,00 

13 Прання та сушка покривала подвійного   

 (мінімальний об’єм 4 шт )         

шт 133,34 160,00 

14 Прання та сушка покривала    (мінімальний об’єм 20кг )         кг 20,00 24,00 

15 Прання та сушка пледа   (мінімальний об’єм 4 шт )         шт 91,67 110,00 

16 Прання та сушка пледа   (мінімальний об’єм 20 кг )         кг 20,00 24,00 

17 Прання та сушка наматрацника   (мінімальний об’єм 4 шт )         шт 60,00 72,00 

18 Прання та сушка подушки синтепонової  

 (мінімальний об’єм 4 шт )         

шт 50,00 60,00 

19 Прання та сушка подушки пухової  (мінімальний об’єм 4 шт )         шт 133,34  160,00 

20 Прання та сушка спецодягу не складного крою         

(мінімальний об’єм 5кг) 

кг 23,34 28,00 

21 Прання та сушка форми спортивної ( мінімальний об’єм 5кг ) кг 18,34 22,00 

22 Прання та сушка взуття спортивного із текстилю  
(мінімальний об’єм  5пар) 

пара 50,00 60,00 

23 Прання та сушка чохла для стільця (об’єм від 20кг) кг 20,00 24,00 

24 Прання та сушка чохла для крісла шт 100,00 120,00 

25 Прання та сушка чохла для дивана шт 200,00 240,00 

 


