SAKO, KABÁT


Zkrácení délky
450,-




Zkrácení délky rukávů





Zúžení










+materiál
jen rukávy
+materiál
každá kapsa
ve švu
vysazení části podšívky

od 100,od 250,-/400,20,-

Vyšití dírky





od 1200,-/1400,od 350,od 500,-/600,cca 200,100,-

Přišití knoflíku




320,-/420,400,450,-/550,250,250,od 600,350,-/450,-

Díra na podšívce





v zadním středu do dol. kraje / s rozparkem
v bocích do dol.kraje
v bocích do dol.kraje a rukávů/ s rozparky
v PD
rukávů
zmenšení náramenic
vtažení do límce/ i v náramenici

Výměna podšívky








s manžetou, rozparkem

300,420,-

strojem
v ruce

30,50,-

Nová kapsa



podšívka
vrchní materiál

od 150,od 250,-/400,-

KALHOTY


Zkrácení délky









na stroji
v ruce / s chránítkem
s lemem / se šňůrkami / s gumou
s manžetou / rozparkem / se zipem
lyžařské / s podšívkou
dolní kraj jedna nohavice

Zúžení
 V zadním středu
 do podsádky / s přemístěním poutek
 do pásku / s poutkem / s prošitím
 Nohavice od kolen do dol. kraje
 z jedné strany / s prošitím
 z obou stran / s prošitím
 z obou stran s chránítkem / manžetou / s rozparkem
 Od ztracena do ztracena
 jeden šev / s prošitím
 V bočních švech

 ze zadního dílu / s odpáráním pásku
 v kroku



celkové PD a ZD do podsádky
jen PD / jen ZD
pásek bez přestřižení / s gumou

450,350,-/250,400,-/300,-

bez podšívky / společenské / s podšívkou

220,-/250,-/350,-

včetně materiálu

800,-

zašití průhmatů / s odstraněním kaps.váčků
výměna kaps.váčků / džíny
vysazení části kaps. váčku

100,-/180,200,-/250,150,-

Oprava díry






350,- až 500,450,-/550,250,-

Kapsy






120,-/200,-

Výměna podšívky




180,-/300,300,-/450,350,-/350,-/400,-

Výměna zipu




240,-/320,320,-/350,-/380,-

Snížení pasu






200,220,-/260,260,280,-/350,400,-/500,70,-

ve švu / s prošitím
do 5x5 cm / do 10x10 cm / více
všití klínů do kroku

80,-/150,80,-/120,-/ od150,450,-

Poutko


oprava / nové

80,-/100,-



Knoflíky, háčky, očka




přišití knoflíku
výměna háčku nebo očka / s podštepem
výměna háčku i očka / s podštepem

20,90,-/130,180,-/220,-

DŽÍNY


Zkrácení délky




na stroji / s lemem

Výměna zipu
230,-





Zúžení, oprava díry viz. kalhoty
Knoflíky




200,-/220,-

Přišití / nacvaknutí / s podštepem

40,-/80,-

Snížení pasu
300,-



SUKNĚ


Zkrácení délky







na stroji / v ruce / rolovačka
s podšívkou / každá další vrstva
s rozparkem
obvod více než 1m

Zúžení
 v zadním středu
 s podšívkou / se zipem
 v bočních švech
 do podsádky / do pásku
 do dol.kraje / s podšívkou / s prošitím



350,-/400,+ 80,-/+100,-/+80,-

bez podšívky / s podšívkou

200,-/300,-

Výměna podšívky




viz.kalhoty
+ 120,-/+70,-

Výměna zipu




200,-/250,-/250,+ 120,-/+150,+ 80,+ 30%/+ 50%

bez materiálu

600,-/700,-

Rozparek



vytvoření nového dotykový / skrytý
oprava

150,-/250,100,- až 250,-

ŠATY



Zkrácení délky
Zúžení
 v členících švech
 od ztracena do ztracena / s prošitím
 od ztracena do dol.kraje / s prošitím
 od průramků / rukávů
 boky, hrudník, rukávy
 přemístění kapes
 s podšívkou / se zipem
 v záševcích
 ve stávajících / vytvoření nových záševků
 do dol.kraje



do 25cm / od 25cm
s podšívkou

220,-/300,+ 100,-

bez materiálu

od 900,-

Zkrácení ramínek





180,-/200,300,-

Výměna podšívky




180,-/260,300,-/380,400,- až 600,500,- až 800,100,- až 300,+ 100,-/+100,-

Výměna zipu





viz. sukně

jednoduché
s podšívkou

od 150,od 300,-

Odstranění podšívky
od 400,-



TRIČKO


Zkrácení délky






Zkrácení délky rukávů





s manžetou / s nápletem

220,300,-

Zúžení






s rozparky / s rozparky předšívané stuhou
oprava prošití dol.kraje

200,300,-/340,180,-

boky
boky, pas, hrudník
boky, pas, hrudník, rukáv

200,300,400,-

Zkrácení ramínek


Jednoduché přešití u tílek

od 150,-

HALENA, KOŠILE


Zkrácení délky






v záševcích / vytvoření nových záševků
do dol.kraje /přešití záhybů v sedle do záševku
boky, pas, hrudník
boky, pas, hrudník, rukáv
s dvojitým zakládaným
zúžení v náramenici

180,-/200,300,300,400,+100,300,-

Obyč. / s dvojitým zakl.

150,-/250,-

Vtažení do límce




220,-/280,-

Zúžení rukávů




na stroji / s gumou

Zúžení









240,-/350,-/400,-

Zkrácení délky rukávů




obyčejně / s rozparky / se vsadkou

Jen do límce / i v náramenicích

Výměna zipu
Přišití knoflíku

150,-/280,viz. šaty
20,-



BUNDA


Výměna zipu






Zkrácení délky rukávů






220,-/350,450,550,-

ve švu / s podšívkou
záplata (materiál z bundy nebo vlastní)

100,-/180,od 400,-

Zúžení






na stroji / s podšívkou
do podsádek / do manžety
s posunutím půlmanžet / zipů / klínů / rozparků

Oprava díry





dětská do 40 cm
výměna jezdce

450,- až 600,od 350,150,-

s podšívkou / zimní
více švů
úprava kapuci, límce

450,-/600,od 800,od 300,- do 600,-

Vytvoření kapsy



výpustková, nakládaná
složitější , se zipem

od 250,od 350,-

MIKINA


Výměna zipu






dětská do 40cm
s paspulkami

350,250,400,-

Zkrácení délky rukávů



do nápletů

220,300,-

PODPRSENKA
zmenšení obvodu / s přemístěním ramínek
oprava šití
zkrácení ramínek





250,-/350,100,150,-

ZÁVĚSY, ZÁCLONY


Obroubení



bez stříhání
se stříháním / s páskou

60,70,-/80,-

POVLEČENÍ


Polštáře




zhotovení 40x40cm bez zapínání / větší
40x40cm se zapínáním / větší
zmenšení

150,-/300,250,-/450,70,- za 1m

výměna zipu deka
výměna zipu polštář menší/ větší
výměna jezdce

350,200,-/250,150,-

 Zip




OSTATNÍ


Dírky




košile / saka / na džíny

50,-

Nášivka




15,-/20,-/40,-

Druky




30,-/50,-

Knoflíky




strojové / ruční

dle druhu

150,-/200,-/250,-

Kapsy



výpustková / nakládaná
složitější / se zipem

od 250,od 350,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oděvy přijímáme pouze čisté a vyprané.

Nové oděvy z přírodních materiálů (bavlna, len, hedvábí, viskóza)
doporučujeme z důvodu velké srážlivosti vyprat (viz.info výrobce).

Běžná dodací lhůta upravovaných oděvů je 5dnů, u výměny zipů do 14 dnů.
Po dohodě je možné za příplatek zkrátit dodací termín
• příplatek 100% z ceny v den zadání zakázky,
• příplatek 50% z ceny do druhého dne.

