
PODSTAWOWA

PODSTAWOWA

ROZSZEŻONA generalne sprzątaniedo 40 m2

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG . Ceny za wykonaną usługę ustalane są indywidualnie dla tego też podane ceny w cenniku są cenami przykładowymi i mogą się różnić od ceny rzeczywistej.

do 100 m2

do 100 m2

do 200 m2

do 200 m2 ROZSZEŻONA generalne sprzątanieBiuro

Dom

Dom

Biuro

PODSTAWOWA

ROZSZEŻONA generalne sprzątanie

Podane ceny są już końcowym kosztem obejmującym środki czystości z, których korzystamy w czasie realizacji zlecenia. Pozostałe usługi są 

dodatkowo płatne. Koszty wyszczegulnione w drugiej tabeli. 

Sprzątanie

Sprzątanie

K.R.I.S COMPANY WITH PRINCIPLES KRZYSZTOF SCHWEDA

RODZAJ OBIEKTUUSŁUGA POWIERZCHNIA JAKI RODZAJ USŁUGI

Mieszkanie

Mieszkanie

Sprzątanie

do 40 m2

PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN ORAZ TAPICEREK

Pranie wykładzin 

dywanowych u klienta

Usługa

Pranie dywanów w naszej 

pralni

Usługa EXPRES w 24 h w 

Firmie z transportem w 

obie strony

Opis Cena

pranie wykładziny dywanowej 

na mokro
12-15 zł / m2

25 zł  / m2

plus  50%

Dywan przechodzi siedem 

etapów prania:

 1.  Trzepanie

 2. Odkurzanie

 3. Namaczanie 

 4. Pranie

 5. Płukanie

 6.wirowanie

7. Suszenie

wełna Polska

wełna Orientalna

25 zł  / m2

35 zł / m2

35 zł / m2

Pranie dywanów 

wełnianych

Pranie dywanów 

bawełnianych



Pranie tapicerki sofa, 

narożnik, wersalka, fotele

od 70 zł od miejsca 

siedzącego

35 zł / m2

12 zł / m2

60 zł / mb

Pranie Materacy 100- 130 zł

Pranie dywanów 

bawełnianych

Usówanie zapachów

Spawanie

Klejenie pękniętych miejsc na 

dywanie



1 raz w tygodniu 2 razy w tygodniu

600 zł. / miesięcznie 1200 zł / miesięcznie

1000 zł / miesięcnie 2000 zł / miesięcznie

1400 zł / misięcznie 2800 zł / miesięcznie

1800 zł / miesięcznie 3600 zł / miesięcznie

600 zł 999 zł

999 zł 1,200 zł

PODSTAWOWA

350 zł

450 zł

PODSTAWOWA

ROZSZEŻONA generalne sprzątanie

cena za wariant rozszeżony

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG . Ceny za wykonaną usługę ustalane są indywidualnie dla tego też podane ceny w cenniku są cenami przykładowymi i mogą się różnić od ceny rzeczywistej.

ROZSZEŻONA generalne sprzątanie

PODSTAWOWA

ROZSZEŻONA generalne sprzątanie

Podane ceny są już końcowym kosztem obejmującym środki czystości z, których korzystamy w czasie realizacji zlecenia. Pozostałe usługi są 

dodatkowo płatne. Koszty wyszczegulnione w drugiej tabeli. 

K.R.I.S COMPANY WITH PRINCIPLES KRZYSZTOF SCHWEDA

JAKI RODZAJ USŁUGI Cena

150 zł

250 zł

cena za wariant podstawowy





3 Razy w tygodniu 

1800 zł / miesięcznie cena brutto

3000 zł / miesięcznie cena brutto

4200 zł / miesięcznie cena brutto

5400 zł./ miesięcznie cena brutto

1,200 zł ceny netto

1,800 zł ceny netto

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG . Ceny za wykonaną usługę ustalane są indywidualnie dla tego też podane ceny w cenniku są cenami przykładowymi i mogą się różnić od ceny rzeczywistej.

K.R.I.S COMPANY WITH PRINCIPLES KRZYSZTOF SCHWEDA





PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG . Ceny za wykonaną usługę ustalane są indywidualnie dla tego też podane ceny w cenniku są cenami przykładowymi i mogą się różnić od ceny rzeczywistej.

K.R.I.S COMPANY WITH PRINCIPLES KRZYSZTOF SCHWEDA



Firma  K.R.I.S Company oferuje usługi sprzątania mieszkań, domów, biur, powierzchni magazynowych, handlowych oraz pomieszczeń gospodarczych. W skład oferowanych przez nas usług zalicza się sprzątanie podstawowe i generalne. Usługi realizujemy jednorazowo jak i również jest możliwość dłuższej współpracy. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. 

Realizujemy też usługi *EXPRESS , czyli realizacja zlecenia w ten sam dzień w którym następuje kontakt klienta w dogodnym dla niego przedziale czasowym. Wycena usługi *EXPRESS sporządzona jest na podstawie zdjęć przesłanych przez klienta na, których widoczny jest zakres usług  które należy wykonać bądź na podstawie rozmowy lub wiadomości. 

Do realizacji naszych usług wykorzystujemy środki czystości najwyższej klasy i tylko znanych marek, dla tego masz pewność, że usługa zostanie wykonana profesjonalnie i  rzetelnie.  

USŁUGA SPRZĄTANIE PODSTAWOWE  MIESZKANIE I DOM :

- Mycie kuchni i łazienki

- Odkurzanie i zmywanie podłóg

- Wycieranie kurzy blaty, półki, stoły, ławy oraz komody

USŁUGA SPRZĄTANIE PODSTAWOWE  BIURA :

- Odkurzanie 

- Zmywanie podłóg

- Wycieranie kurzy biurka, parapety, stoły, stoliki, oraz sprzęt należący do biura,                                         

  pomieszczenia socjalne

- Opróżnienie koszy na śmieci (wymiana worków)

USŁUGA SPRZĄTANIE GENERALNE  MIESZKANIE, DOM :

- Mycie kuchni i łazienki

- Odkurzanie i zmywanie podłóg

- Wycieranie kurzy blaty, półki, stoły, ławy oraz komody

- Opróżnienie koszy na śmieci (wymiana worków)

- Mycie drzwi oraz framug

- Wycieranie na mokro i sucho wnętrza szaf 

- Mycie sprzętów AGD wewnątrz lodówka. Kuchnia mikrofalowa, piekarnik.

- Odkurzanie/mycie/wycieranie oświetlania klosze, żyrandole 

- Mycie okien

- Czyszczenie listw przypodłogowych

USŁUGA SPRZĄTANIE GENERALNE  BIURO :

- Odkurzanie 

- Zmywanie podłóg

- Wycieranie kurzy biurka, parapety, stoły, stoliki, oraz sprzęt należący do biura, 

   pomieszczenia socjalne

K.R.I.S Company with principles

Krzysztof Schweda

Nasze usługi



- Mycie okien

- Czyszczenie poręczy, listw przypodłogowych

- Mycie sprzętów AGD w pomieszczeniach socjalnych

- Mycie drzwi oraz ościeżnic 

- Opróżnienie koszy na śmieci (wymiana worków)

- Wycieranie na mokro i sucho wnętrza szaf 

- Mycie sprzętów AGD wewnątrz lodówka. Kuchnia mikrofalowa, piekarnik.

- Odkurzanie/mycie/wycieranie oświetlania klosze, żyrandole 

- Czyszczenie mycie klatka schodowa

- Dezynfekcja sanitariatów

Dodatkowo w ofercie naszej firmy znajdują się takie usługi jak:

- Pranie dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych

- Odśnieżanie (w zależności od pory roku)

- Zamiatanie chodników, posesji

- Grabienie liści (w zależności od pory roku)

- Dbanie o ogrody:  koszenie trawników, przycinanie krzewów, drzewek owocowych 

   oraz kształtowanie i strzyżenie żywopłotów (w zależności od pory roku) 

- Sadzenie drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów oraz sianie trawników

- Brukarstwo

- Pielęgnacja oczek wodnych

- Montaż systemów nawadniających

- Całoroczne zajmowanie się ogrodem

*USŁUGA EXPRES- usługa realizowana w dniu kontaktu klienta 
Masz pytania? Chcesz poznać cenę? Jesteś ciekawy czy to wykonamy? Nie czekaj tylko się z nami skontaktuj! Bardzo będzie mi miło kiedy będę mógł odpowiedzieć na Twoje pytania.



Firma  K.R.I.S Company oferuje usługi sprzątania mieszkań, domów, biur, powierzchni magazynowych, handlowych oraz pomieszczeń gospodarczych. W skład oferowanych przez nas usług zalicza się sprzątanie podstawowe i generalne. Usługi realizujemy jednorazowo jak i również jest możliwość dłuższej współpracy. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. 

Realizujemy też usługi *EXPRESS , czyli realizacja zlecenia w ten sam dzień w którym następuje kontakt klienta w dogodnym dla niego przedziale czasowym. Wycena usługi *EXPRESS sporządzona jest na podstawie zdjęć przesłanych przez klienta na, których widoczny jest zakres usług  które należy wykonać bądź na podstawie rozmowy lub wiadomości. 

Do realizacji naszych usług wykorzystujemy środki czystości najwyższej klasy i tylko znanych marek, dla tego masz pewność, że usługa zostanie wykonana profesjonalnie i  rzetelnie.  



Masz pytania? Chcesz poznać cenę? Jesteś ciekawy czy to wykonamy? Nie czekaj tylko się z nami skontaktuj! Bardzo będzie mi miło kiedy będę mógł odpowiedzieć na Twoje pytania.



Firma  K.R.I.S Company oferuje usługi sprzątania mieszkań, domów, biur, powierzchni magazynowych, handlowych oraz pomieszczeń gospodarczych. W skład oferowanych przez nas usług zalicza się sprzątanie podstawowe i generalne. Usługi realizujemy jednorazowo jak i również jest możliwość dłuższej współpracy. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. 

Realizujemy też usługi *EXPRESS , czyli realizacja zlecenia w ten sam dzień w którym następuje kontakt klienta w dogodnym dla niego przedziale czasowym. Wycena usługi *EXPRESS sporządzona jest na podstawie zdjęć przesłanych przez klienta na, których widoczny jest zakres usług  które należy wykonać bądź na podstawie rozmowy lub wiadomości. 





Firma  K.R.I.S Company oferuje usługi sprzątania mieszkań, domów, biur, powierzchni magazynowych, handlowych oraz pomieszczeń gospodarczych. W skład oferowanych przez nas usług zalicza się sprzątanie podstawowe i generalne. Usługi realizujemy jednorazowo jak i również jest możliwość dłuższej współpracy. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. 


