
 
 

 

 

 

 

Twoje mieszkanie wymaga już solidnego sprzątania na 

które nigdy nie masz czasu?  

 

Najemcy opuścili Twoje mieszkanie i przed kolejnym 

najmem chcesz je doprowadzić do ładu?  

 

Zapoznaj się z naszym cennikiem i wybierz 

odpowiedni pakiet dla siebie już dzisiaj! 

 

Możesz umówić się z nami na prywatną wycenę 

zupełnie bezpłatnie i bez zobowiązań, przez formularz 

kontaktowy.  

  



 
 

 

Pakiet Standard: 

 

 Przecieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych  

 Odkurzanie podłogi i mycie  

 Odkurzanie dywanów 

 Mycie blatów  

 Mycie umywalek  

 Usuwanie odcisków palców z frontów szafek  

 Mycie sprzętów AGD z zewnątrz  

 Mycie naczyń/ nastawienie i opróżnienie zmywarki  

 Odkamienianie armatury łazienkowej  

 Odkamienianie kabiny prysznicowej/ wanny 

 Czyszczenie toalety  

 Mycie luster  

 Opróżnianie koszy na śmieci  

 Przetarcie oświetlenia, kontaktów, pilotów, grzejników, parapetów, klamek  

 Mycie drzwi od strony zewnętrznej  

 

Środki czystości po stronie zleceniodawcy. 

  

Powierzchnia: Cena: 
Do 30 m2  Cena od 150 zł  

Do 50 m2  Cena od 200 zł  
Do 70 m2  Cena od 270 zł  

Do 90 m2  Cena od 340 zł  
Do 110 m2  Cena od 400 zł  

Do 130 m2  Cena od 470 zł  
 

 

 

  



 
 

Pakiet Gold: 

 

 Przecieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych  

 Odkurzanie podłogi i mycie  

 Odkurzanie dywanów 

 Mycie blatów  

 Mycie umywalek  

 Usuwanie odcisków palców z frontów szafek  

 Mycie sprzętów AGD z zewnątrz  

 Mycie naczyń/ nastawienie i opróżnienie zmywarki  

 Odkamienianie armatury łazienkowej  

 Odkamienianie kabiny prysznicowej/ wanny 

 Czyszczenie toalety  

 Mycie luster  

 Opróżnianie koszy na śmieci  

 Przetarcie oświetlenia, kontaktów, pilotów, grzejników, parapetów, klamek  

 Mycie drzwi od strony zewnętrznej  

 

 

 Mycie lodówki 

 Mycie piekarnika/ kuchenki mikrofalowej  

 Mycie zmywarki 

 Doczyszczanie fug łazienkowych  

 Mycie balkonu 

 Przecieranie klatek wentylacyjnych 

 Zapewnienie profesjonalnych środków czystości 

 

  

Powierzchnia: Cena: 
Do 30 m2  Cena od 300 zł  

Do 50 m2  Cena od 380 zł  
Do 70 m2  Cena od 480 zł  

Do 90 m2  Cena od 580 zł  

Do 110 m2  Cena od 680 zł  
Do 130 m2  Cena od 780 zł  

 

 

 

 



 
 

 

Doczyść z nami swoje mieszkanie po najemcach! 

Pakiet Platinum: 

 

 Przecieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych  

 Odkurzanie podłogi i mycie  

 Odkurzanie dywanów 

 Mycie blatów  

 Mycie umywalek  

 Usuwanie odcisków palców z frontów szafek  

 Mycie sprzętów AGD z zewnątrz  

 Mycie naczyń/ nastawienie i opróżnienie zmywarki  

 Odkamienianie armatury łazienkowej  

 Odkamienianie kabiny prysznicowej/ wanny 

 Czyszczenie toalety  

 Mycie luster  

 Opróżnianie koszy na śmieci  

 Przetarcie oświetlenia, kontaktów, pilotów, grzejników, parapetów, klamek  

 Mycie drzwi od strony zewnętrznej  

 

 

 Mycie lodówki 

 Mycie piekarnika/ kuchenki mikrofalowej  

 Mycie zmywarki 

 Doczyszczanie fug łazienkowych  

 Mycie balkonu 

 Przecieranie klatek wentylacyjnych 

 Odświeżanie dywanów, mebli tapicerowanych 

 Zapewnienie profesjonalnych środków czystości 

 

Powierzchnia: Cena: 
Do 30 m2  Cena od 350 zł  

Do 50 m2  Cena od 450 zł  
Do 70 m2  Cena od 550 zł  

Do 90 m2  Cena od 700 zł  

Do 110 m2  Cena od 850 zł  
Do 130 m2  Cena od 1000 zł  

 


