
 

 
 

HELYSZÍNI VEGYSZERMENTES MÉLYTISZTÍTÁS AKTUÁLIS 
ÁRJEGYZÉKE 

SZŐNYEGTISZTÍTÁS HELYBEN VÉDŐSZŐNYEGEKKEL, KÁROKOZÁS NÉLKÜL 

Szőnyeg - normál minőségű padlófilc, padlószőnyeg egyben vagy darabban (3 mm-ig) / m2 1200,- 

Szőnyeg - normál (műszálas, gépi perzsa, stb.) szőnyeg 4 - 6 mm-ig / m2 1600,- 

Szőnyeg - extra minőségű szőnyegek (6 mm feletti vastag,  shaggy, kézi perzsa, kínai selyem, gyapjú, berber, nepáli, török, 
egyiptomi, iráni, stb.) / m2 

1800,- 

KÁRPITTISZTÍTÁS 

Normál szövethuzatú bútorok kárpittisztítása 

Bútorkárpit - fotel / db 5000,- 

Bútorkárpit - kanapé 2 személyes / db 10000,- 

Bútorkárpit - kanapé 3 személyes / db 15000,- 

Bútorkárpit - kanapé kihúzható ágybetét része 60 x 160 cm-ig / db 2000,- 

Bútorkárpit - kanapé kihúzható ágybetét része 60 x 160 cm felett / db 6000,- Ft-tól 

Bútorkárpit - sarokgarnitúra ülőfelületenként (figyelem! a sarokrész is beletartozik. Egy ülőfelület kb. 60-65 cm széles és a 
háttámla aljától a lábrész aljáig értendő) /db 

5000,- 

Bútorkárpit - fotel, kanapé, sarokgarnitúra külön kivehető ülő és/vagy hátpárnái az alapbútor tisztításának ára felett mérettől 
függően párnánként 

800,- Ft-tól 

Bútorkárpit - kárpitozott szék csak ülőrész/ ülőrész és háttámla elöl-hátul / db 600,- / 1200,- 

Bútorkárpit - puff / db mérettől függően 1500,- Ft-tól 
 

Textilbőr (hasított bőrre, velúrra hasonlító) kárpitozású bútorok kárpittisztítása (NovaLife, Alcantara, Natuzzi, Novastar, stb.) (ezeknél a 
huzatoknál a kárpittisztítási árak még max. 20 %-kal magasabbak lehetnek a szennyezettség függvényében, de mindez a helyszínen kerül 

megbeszélésre a bútor megtekintését követően)  
Bútorkárpit - textilbőr huzatú fotel / db 8000,-  

Bútorkárpit - textilbőr huzatú 2 személyes kanapé 14000,-  

Bútorkárpit - textilbőr huzatú 3 személyes kanapé 20000,-  

Bútorkárpit - textilbőr kanapé kihúzható ágybetét része normál huzattal 60 x 160 cm-ig / db 2000,-  

Bútorkárpit - textilbőr kanapé +kihúzható ágybetét része textilbőr huzattal 60 x 160 cm-ig / db 6000,-  

Bútorkárpit - textilbőr kanapé +kihúzható ágybetét része textilbőr huzattal 60 x 160 cm felett / db 8000,- Ft-tól  

Bútorkárpit - textilbőr sarokgarnitúra ülőfelületenként (figyelem! a sarokrész is beletartozik. Egy ülőfelület kb. 60-65 cm széles 
és a háttámla aljától a lábrész aljáig értendő) /db 

7000,-   

Bútorkárpit - textilbőr fotel, kanapé, sarokgarnitúra külön kivehető ülő és/vagy hátpárnái az alapbútor tisztításának ára felett 
mérettől függően párnánként / db 

800,- /1500,-  

Bútorkárpit - textilbőr huzatú puff / db 3500,- Ft-tól  

Bútorkárpit - textilbőr kárpitozású szék csak ülőrész/ ülőrész és háttámla elöl-hátul / db 800,- / 2000,-  

Párnák, kiegészítők   

Díszpárna tisztítása normál kárpit huzattal / db 800,- Ft-tól  

Fali kárpit, drapéria - bútorszövetből / selyemből / m2 
megbeszélés 

szerint 
 

Gyapjú takaró, derékalj tisztítása helyben / db 6000,- Ft-tól  
   

Babakocsik, kiegészítők  

Babakocsi - normál (külső, belső tisztítás vázzal együtt) 6000,-  

Babakocsi - nagyméretű, komplett tisztítás tárolóval, esővédővel, vázzal együtt 12000,-  

Babakocsi - iker, tisztítás tárolóval, esővédővel, tárolóval, vázzal együtt 18000,-  

Babakocsi – komplett (sportrész, mózeskosár, autósülés) 14000,-  

Babakocsi - hordozó külső-belső tisztítás 5000,-  
   

 
 
 

 

 



MATRACOK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK 

Heverő 90 x 200 cm-es / db 8000,-  

Franciaágy 160-200 x 200 cm-es / db 12000,-  

Matrac, ágybetét normál 90 x 200 cm / db 500,-/ 8000,-  

Matrac, ágybetét dupla 140-160 x 200 cm-ig / db 7000,-/ 12000,-   

Matrac, ágybetét extra méretű (160 x 200 cm feletti) / db 8000,- / 14000,-   

Matrac, ágybetét gyermek 60 x 120 cm-ig / db 4000,-  

Matrac, ágybetét gyermek 60 x 120 cm felett / db 6000,-  

GÉPKOCSI TISZTÍTÁS  

Normál kárpitozású 5 személyes gépkocsi, 5 üléses terepjáró 
 

 

Autókárpit N I. - utastérben az ülések, fejtámlák és ajtók kárpitozott felülete 14000,-   

Autókárpit N II. - autókárpit N I. + teljes padlószőnyeg + nyári és gumiszőnyegek + csomagtartó + kalaptartó 20000,-  

Autó NK. - komplett teljes belső takarítás: autókárpit N I. + N II. + műanyagfelületek, műszerfal tisztítása, kezelése 26000,-  

Textilbőr huzatú ülések esetén a felár 2000,- / ülés  

Autó NM -teljes mennyezeti kárpit tisztítása 10000,-  

Normál kárpitozású kombi, egyterű gépkocsi  

Autókárpit E I. - utastérben az ülések, fejtámlák és ajtók kárpitozott felülete (2 üléssor esetén) 14000,-  

Autókárpit E II. - autókárpit E I. + teljes padlószőnyeg + nyári és gumiszőnyegek + csomagtartó + roló 24000,-  

Autó EK - komplett teljes belső takarítás: autókárpit E I. + E II. + műanyagfelületek, műszerfal tisztítása, kezelése 28000,-  

Autókárpit ES - harmadik üléssor esetén ülésenként 4000,-  

Textilbőr huzatú ülések esetén felár 2000,- / ülés  

Autó EM - teljes mennyezeti kárpit tisztítása 14000,-  

Egyéb autótisztítás, kiegészítők  

Nagyobb gépjárművek (kisbusz, busz, repülőgép, hajó, stb.) tisztítása esetén arányosan a fenti árakhoz 
megegyezés 

szerint 
 

Autós gyermekülés tisztítása / db 7000,-  

Autóülés - normál kárpittal / db (amennyiben nem kell az összes ülést tisztítani) 7000,-  

Autóülés - textilbőr kárpit esetén / db (amennyiben nem kell az összes ülést tisztítani) 10000,-  

Tisztítás megrendelése esetén minden fajta folt, szagok (pisi, rágógumi, vörösbor, olaj, zsír, szén, stb.) eltávolítása ingyenes  

 
A fentiektől eltérő, az árjegyzékben nem szereplő tétel megrendelése esetén a helyszínen a munka megkezdése előtt adunk árajánlatot.  

  

Kedves Megrendelőink!   
 

Bár technológiánk a mai lehetőségek csúcsát jelentik és igyekszünk is mindent elkövetni a foltos szennyeződések eltüntetésére, de elszíneződések 
esetén "csodát" mi sem tudunk tenni! 
Extra szennyezettség (nagyon piszkos, pisis vagy állati szőrrel telítettség) esetén előzetes egyeztetést követően +20 % felárat számolhatunk. 
Penészesedés eltávolítása vegyszerrel (klór) történik, ezért ez egyedi megbeszélés tárgyát képezi a felülettől és a lehetőségektől függően. (Pl. egy 
dupla ágybetét esetén általában 1000-1500,- Ft). Figyelem! A penészölő használata esetleg színváltozást okozhat a felületen! 
Dohos vagy vizeletszag megszűnésére NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT! Ezekben az esetekben javasoljuk a kiegészítő ózonos szagtalanítást.  

ÓZONKEZELÉS, FERTŐTLENITÉS, SZAGTALANITÁS  

Mélytisztítás kiegészítéseként 15 perces kezelés kis helyiségben (max. 10 m2) 5000.-  

Mélytisztítás kiegészítéseként 30 perces kezelés kis helyiségben (max. 10 m2) 8000,-  

Mélytisztítás kiegészítéseként 60 perces kezelés kis helyiségben (max. 10 m2) 18000,-  

Helyiség egyszeri ózonkezelése 20 m2-ig 15 perc 10000,-  

Helyiségek egyszeri ózonkezelése 20 m2-ig 60 perc 25000,-  

Helyiségek egyszeri ózonkezelése 60 m2-ig 120 perc 50000,-  

Helyiségek ózonkezelése 60 m2 felett  2 órán túl 
megállapodás 

szerint,- 
 



 
Az üzemanyagárak követhetetlen de folyamatos emelkedése miatt kiszállási díjaink is változhatnak ! 
   

 

KISZÁLLÁSI DIJAINK 

Budapest XVII. kerületében 5000,- Ft feletti megrendelés esetén ingyenes, egyébként 2000,-  

Budapest területén a pesti oldalon a  IV., V., VI. VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX. kerületekbe  3000,-  

Budapest területén pesti oldalon a XX., XXI. és XXIII. kerületekbe, továbbá budai oldalon az I., II., III., XI., XII. és a XXII. 
kerületbe 

4000,-  

Budapest városhatárán kívül 10 km-en belül 5000,-  

Budapest városhatárán kívül 10 km-en túl 10 km-ként 2000,- Ft 
megállapodás 

szerint 
 

Budapest területén 10. 000,- Ft alatti megrendelés nem vállaljuk  

 
Figyelem!   

 

Parkolási övezetekben a parkolásért kötelezően kifizetett díjat kénytelenek vagyunk külön felszámítani, továbbá kérjük 
megrendelőinktől, hogy ha behajtási engedély köteles helyszínre kell mennünk annak megközelítésében legyenek 
segítségünkre.  

 

  

 


