
Cenník 2021 
Slovtep s.r.o. 

„Váš partner na čistotu“ 

popis služby                cena 
 
Tepovanie 

Koberec (firma)                      0,80€/m² 

Koberec krátky vlas                   0,90€/m² 

Koberec vysoký vlas                         1,5€/m² 

Koberec kusový                              1€/m² 

Gauč/sedačka                       5€ / miesto nasedenie 

Kreslo                     6€/ks 

Taburetka                          3-4€/ks 

Vankúše                          1-3€/ks 

Matrac  (80x200)                4€ / jedna strana 

Matrac  (180x200)                8€ / jedna strana 

Váľanda single                    7€/ks 

Rám postele (manželská)                            10€/ks 

Stolička                          2-4€/ks 

Kancelárska stolička                           4-5€/ks 

Iný čalúnený nábytok                  od 1€ ( dohodou po obhliadke ) 

Tuli sedacie vaky                            10€/ks 

Tepovanie auta (vrátane čistenia a ošetrenia plastov)       75€ 

Zapožičanie tepovacieho stroja (Kärcher)             45€/24h 

Odsávanie vody po nehodách                           2€/ m² 

 

Čistenie kože 

Gauč                                     10€ / miesto 

Kreslo                               10€/ks 

Taburetka                       7-10€/ks 

Kuchynská stolička                          6-8€/ks 

Kancelárske kreslá                      6-10€/ks 



Umývanie okien 

Jednokrídlové okno               4€ + 1,50€ žalúzie 

Viackrídlové okná                    8€ + 3€ žalúzie 

Balkónové dvere                      5€+ 2€ žalúzie 

Strešné okno                4€ + 1,50€ žalúzie 

Umývanie sieťky na okná              1€ - 1,50€ 

Umývanie výkladných skiel / sklenených plôch 1 strana         0,70€ / m² 

- umývanie sklenených plôch sa líši do výšky rebríka 

Upratovanie ( jednorazové a pravidelné bytov / domov ) 

1 izbový do 40m²                   50€ + 10€ čistiace prostriedky 

2 izbový do 60m²                   80€ + 15€ čistiace prostriedky 

3 izbový do 90m²               110€ + 20€ čistiace prostriedky 

4 izbový do 150m²                150€ +20€ čistiace prostriedky 

nad 155m²                            cena dohodou po obhliadke 

dezinfekcia priestoru ozónom                  20€ 

 

Vykonávané činnosti pri jednorazovom upratovaní  

• vysávanie kobercov a podláh   

•  umývanie podláh 

•  umývanie dverí a zárubní  

•  dezinfekcia a čistenie sociálnych zariadení  

•  utieranie prachu z plôch  

•  čistenie kuchynského drezu a batérií  

•  umytie elektrickej / plynovej rúry zvonku  

•  umytie mikrovlnnej rúry zvonku  

•  umytie chladničky a mrazničky zvonku  

•  vysypanie smetných košov  

 

Doplnkové služby zahŕňajú  

• čistenie nábytkov z vnútra 

•  čistenie spotrebičov z vnútra 



•  čistenie radiátorov, zábradlí, svietidiel a vypínačov 

•  umývanie parapetnej dosky zvonka 

•  čistenie kuchynskej linky zvnútra 

•  čistenie špár a silne znečistených povrchov parným čističom 

• odsávanie vody po haváriách 

•  tepovanie kobercov a čalúneného nábytku 

•  umývanie okien  

•  pranie a vyvešanie  

•  žehlenie 

•  umývanie riadu 

• polievanie kvetov a vždyzelených rastlín 

 

Upratovanie nebytových a kancelárskych priestorov  

Plocha do 100m²            250€ / mesačne (1x/týždeň) 

Plocha do 250m²            600€ / mesačne (1x/týždeň) 

Plocha do 500m²                    1 250€ / mesačne (1x/týždeň) 

Plocha do 1 000m²                   2 500€ / mesačne (1x/týždeň) 

nad 1 000m²                                                 cena dohodou 

 

Základné služby: 
Vysávanie kobercov, umývanie podlahy, utieranie prachu, vynášanie smeti, udržiavanie sociálnych 
zariadení / kuchynka. 
 
Doplnkové služby: 

Tepovanie, umývanie sklenených plôch v interiéri, umývanie okien ( parapetov, žalúzií,..), ošetrenie 

nábytku, umývanie svietidiel, vypínačov, zárubní, dverí,... 

- Požadovaný rozsah jednotlivých doplnkových služieb je individuálny po dohode 

- Cena jednotlivých m² sa zvyšuje s rozsahom požadovaných služieb a doplnkových prác 

 
 
MINIMÁLNA CENA OBJEDNÁVKY VRÁTANE DOPRAVY          30€ 

DOPRAVA                    8€ 

 

 

Jednotlivé ceny sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od počtu respektíve množstva! 


