
ARTIKEL ME cena z DDV

rjuha kos 2,00 €
posteljnina (komplet) kos 3,50 €
servieta kos 0,60 €
prt kos 2,00 €
brisača srednja kos 1,50 €
brisača manjša kos 0,60 €
brisača kopalna kos 2,00 €
plenica tetra kos 0,50 €
nadprt kos 1,00 €
halja delovna kos 3,30 €
krilo kos 3,30 €
srajca, pulover, majica, bluza kos 2,70 €
ženska obleka kos 4,50 €
zavese m2 1,50 €
zgornje dolge hlače kos 3,50 €
odeja enojna (140x200) kos 8,50 €
odeja dvojna (200x200) kos 15,50 €
prešita odeja (140x200) kos 6,50 €
prešita odeja (200x200) kos 12,50 €
delovne hlače, kombinezon kos 3,00 €
jopič, jakna kos 4,60 €
bunda kos 8,50 €
razno perilo, ki ni navedeno v ceniku kg 2,00 €
pranje občutljivega perila kg 3,50 €

krajšanje srajce, bluze, krila in hlač storitev 6,50 €
krajšanje jakne storitev 7,50 €
robljenje hlač, krila, jakne, srajce, bluze, majice,… storitev 3,00 €
ožanje ali širjenje hlačnic, hlač v pasu, krila storitev 7,50 €
ožanje ali širjenje jakne (2 uri) storitev 20,00 €
ožanje ali širjenje srajce, bluze storitev 6,50 €
menjava zadrge na jeans hlačah + zadrga storitev 10,00 €
menjava zadrge na vetrovki, jopici + zadrga storitev 15,00 €
menjava manjše zadrge na hlačah, krilu + zadrga storitev 8,00 €
menjava zadrge pri bundi + zadrga storitev 18,00 €
menjava podloge pri jakni (2 uri) storitev 20,00 €
menjava podloge pri krilu (1 ura) storitev 10,00 €
menjava elastike v pasu (vključena elastika) storitev 2,00 €
manjša šiviljska dela: šivanje po šivu, pritrditev robu na hlačnici ali storitev 2,50 €
šivanje gumba kos 0,50 €

                                                                                             mag. Milena Končina
                                                                                                       direktorica

PRANJE PERILA

ŠIVILJSKE STORITVE

CENIK STORITEV PRALNICE
veljaven od 01.08.2022

Cenik je potrdil Svet doma upokojencev Vrhnika na 1. izredni seji dne 12.07.2022.
DDV je vračunan v ceno.


