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ПРЕЙСКУРАНТ 

ХІМЧИСТКА



MY ATELIER

Хімчистка та 

сучасна aqua-чистка текстилю

Ціна / грнПослуга

Костюм чоловічий (двійка) .....................................................................................

Костюм чоловічий (трійка) ......................................................................................

Костюм жіночий (двійка) ..........................................................................................

Лижний костюм (куртка+штани+рукавиці) ................................................

Комбінезон утеплений (лижній) .........................................................................

Костюм спортивний ......................................................................................................

Смокінг, фрак ......................................................................................................................

Піджак ......................................................................................................................................

Штани, джинси, бриджі, спортивні ...................................................................

Штани лижні ........................................................................................................................

Сорочка ...................................................................................................................................

Сорочка шовкова, вишиванка, льон, атлас .................................................

Блуза (короткий рукав), теніска ............................................................................

Майка, топ, жилет, футболка, шорти  .................................................................

Комбінезон / шовковий / льняний ......................................................................

Піжама (комплект), шовкова / сатинова ..........................................................

Халат махровий / шовковий ......................................................................................

Шарф, платок, краватка, кепка, шапка шерстяна ....................................

Спідниця коротка ..............................................................................................................

Спідниця довга плісе / шовкова ............................................................................ 

Светер, джемпер, пуловер, реглан, гольф ......................................................

Сарафан, туніка, кардиган, пончо .........................................................................

475,00 грн.

525,00 грн.

475,00 грн.

875,00 грн.

775,00 грн.

375,00 грн.

525,00 грн.

295,00 грн.

255,00 грн.

425,00 грн.

225,00 грн.

325,00 грн.

225,00 грн.

195,00 грн.

325,00 грн.

250,00 грн.

325,00 грн.

225,00 грн.

255,00 грн.

325,00 грн.

295,00 грн.

295,00 грн.



Хімчистка та 

сучасна aqua-чистка текстилю

Ціна / грнПослуга

Светер, джемпер пуловер, реглан зі шкіряними вставками .........

Ряса комплект ......................................................................................................................

Сукня трикотаж, х/б, хлопок ......................................................................................

Сукня шовкова, атласна, вечірня ..........................................................................

Сукня весільна .....................................................................................................................

Сукня весільна з аплікаціями (пришиті) + шлейф ...................................

Корсет ..........................................................................................................................................

Фата ...............................................................................................................................................

Куртка джинсова, трикотаж, вітрівка ..................................................................

Куртка утеплена до 70 см .............................................................................................

Куртка утеплена більше 70 см ..................................................................................

Куртка на пуху до 70 см ..................................................................................................

Куртка на пуху більше 70 см .......................................................................................

Жилет пуховий .......................................................................................................................

Жилет утеплений ................................................................................................................

Плащ, напівпальто с плащової тканини ...........................................................

Плащ утеплений .................................................................................................................

Напівпальто демісезонне (до 70 см) ...................................................................

Пальто демісезонне кашемір чоловіче / жіноче .......................................

Дублянка, шуба штучна до 70 см ...........................................................................

Дублянка, шуба штучна більше 70 см ................................................................

Підкладка зі штучного хутра ......................................................................................

525,00 грн.

575,00 грн.

425,00 грн.

525,00 грн.

875,00 грн.

1075,00 грн.

275,00 грн.

275,00 грн.

375,00 грн.

375,00 грн.

475,00 грн.

475,00 грн.

575,00 грн.

425,00 грн.

325,00 грн.

375,00 грн.

525,00 грн.

425,00 грн.

525,00 грн.

575,00 грн.

675,00 грн.

325,00 грн.
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Чистка та 

aqua-чистка домашнього текстилю

Штори тонкі,  тюль - за м2 ..........................................................................................

Штори плотні (із гобелена, бархата, сукна, шовкові) - за м2 .........

Штори на підкладі - за м2 ..........................................................................................

Скатертина — за м2 ........................................................................................................

Ламбрекен — за погонний метр .........................................................................

Плед флісовий /  шерстяний тонкий,  п ідодіяльник, 

покривало тонке 1,5-спальне ..................................................................................

Плед флісовий /  шерстяний тонкий,  п ідодіяльник, 

покривало тонке 2-спальне .....................................................................................

Плед, плотний 1,5-спальний .....................................................................................

Плед, плотний 2-спальний ........................................................................................

Покривало  1,5-спальне ................................................................................................

Покривало  2-спальне ..................................................................................................

Одіяло шерстяне 1,5-спальне ..................................................................................

Одіяло шерстяне 2-спальне .....................................................................................

Одіяло шовкове 1,5-спальне .....................................................................................

Одіяло шовкове 2-спальне ........................................................................................

Подушка шовкова / шерстяна .................................................................................

Чохол  на диван 1,5-спальний ...................................................................................

Чохол  на диван 2-спальний ......................................................................................

Чохол на крісло ....................................................................................................................

Чохол на сидіння авто  ...................................................................................................

Наматрацник  1,5 -спальний .......................................................................................

Наматрацник 2-спальний ...........................................................................................

Чохли на подушки меблеві, декоративні наволочки ............................

Спальний мішок ..................................................................................................................

Рюкзак шкільний, туристичний ..............................................................................

50,00 грн.

60,00 грн.

70,00 грн.

50,00 грн.

100,00 грн.

325,00 грн.

375,00 грн.

325,00 грн.

425,00 грн.

425,00 грн.

525,00 грн.

475,00 грн.

525,00 грн.

525,00 грн.

625,00 грн.

375,00 грн.

675,00 грн.

875,00 грн.

575,00 грн.   

375,00 грн 

475,00 грн.

675,00 грн.

225,00 грн.

675,00 грн.

475,00 грн.

Ціна / грнПослуга
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Терміни виконання замовлень:

Час / дніТип послуги

Термін виконання виробів з текстилю ........................................................ 

Термін виконання курток, пуховиків, пледів, одіял  ..........................

Т ермін виконання весільних суконь .............................................................

Термінова хімчистка + 100% ..................................................................................

 

Дитячі речі ( до 34 розміру)  -  

знижка 30%  від вартості чистки виробу

Прасування, вивід плям без чистки виробу, складає - 

50%  від вартості чистки виробу 

Брендові речі 

+ 100% від вартості чистки виробу 

Зняття ковтунців на речах 

+ 50% від вартості чистки виробу

 

За комбіновані вироби ( текстиль-шкіра ) 

надбавка 100%. 

від 3 днів

від 5 днів

від 10 днів

2 роб. дні

УВАГА!!! Одіяла ватні, подушки пухові не приймаються!  
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Прейскурант на хімчистку виробів зі шкіри 

Чистка + фарбування (відновлення рідного кольору)

Терміни виконання замовлень: від 14 днів

Брендові речі + 100% до вартості чистки

Комбінована шкіра ( тип шкіри/колір )

+ 100% від вартості чистки

Вироби з екзотичної шкіри, брендові

+100% від вартості чистки

Ціна / грнДублянки (ворсова поверхня)

Дублянки (ворсова поверхня) ................................................................................

Дублянка ( до 70 см) ........................................................................................................

975,00 грн.

1175,00 грн. 

Комбінована шкіра (тип шкіри / колір)

+ 100% від вартості чистки

Вироби з екзотичної шкіри, брендові

+100% від вартості чистки

Ціна / грнВироби із гладкої шкіри, замша, крек, нубук

Куртка коротка ( до 70см) ...........................................................................................

Куртка довга (від 70 см) ...............................................................................................

Куртка із підкладкою з натурального хутра, 

шкіряний пуховик .............................................................................................................

Напівпальто ............................................................................................................................

Пальто, плащ ..........................................................................................................................

875,00 грн.

975,00 грн. 

1075,00 грн.

1275,00 грн.

1275,00 грн.
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Прейскурант на хімчистку виробів зі шкіри 

Чистка + фарбування (відновлення рідного кольору)

Комбінована шкіра (тип шкіри / колір)

+ 100% від вартості чистки

Вироби з екзотичної шкіри, брендові

+100% від вартості чистки

Дублянка ( до 70 см) .........................................................................................................

Дублянка  ( більше 70см)...............................................................................................

1375,00 грн.

1175,00 грн.

Терміни виконання замовлень: від 14 днів

Брендові речі + 100% до вартості чистки

Ремінь ..........................................................................................................................................

Рукавиці ....................................................................................................................................

Спідниця коротка (до 60 см) .....................................................................................

Спідниця довга (від 60 см) ..........................................................................................

Жилет ..........................................................................................................................................

Шорти ..........................................................................................................................................

Штани ..........................................................................................................................................

Сорочка ......................................................................................................................................

Піджак .........................................................................................................................................

Сукня: 

      · к оротка (до 80 см) ....................................................................................................

      ·  довга (від 80 см) ........................................................................................................

Чохли меблеві зі шкіри – ( одне місце ) ............................................................

475,00 грн.

525,00 грн.

675,00 грн.

775,00 грн.

775.00 грн.

675,00 грн. 

875,00 грн. 

875,00 грн.

875,00 грн.

875,00 грн.

975,00 грн.

875,00 грн.

Ціна / грнДублянки пропитка, напатон (гладка поверхня 

із плівки ), крекове крапкове покриття 

Ціна / грнВироби зі шкіри

MY ATELIER



Прейскурант на хімчистку виробів зі шкіри 

Чистка + фарбування (відновлення рідного кольору)

Комбінована шкіра (тип шкіри / колір)

+ 100% від вартості чистки

Вироби з екзотичної шкіри, брендові

+100% від вартості чистки

Клатч  ........................................................................................................................................

Сумка до 35 см (по діагоналі) ................................................................................

Сумка велика от 35 см (по діагоналі) .............................................................

Портфель бізнес  ...........................................................................................................

Сумка велика дорожня .............................................................................................

Рюкзак шкіряний  .........................................................................................................

Босоніжки ...........................................................................................................................

Туфлі жіночі / чоловічі, балетки .........................................................................

Кросівки шкіряні, замшеві  ...................................................................................

Туфлі жіночі модельні на каблуці  ....................................................................

Uggi (висота голені до 20 см) ...............................................................................

Uggi (висота голені від 20 см і більше) .........................................................

Ботінки, ботільйони, напівчоботи ....................................................................

Чоботи до колін ...............................................................................................................

Ботфорти (чоботи жіночі вище колін) .............................................................

575,00 грн.

775,00 грн.

875,00 грн.

975,00 грн.

975,00 грн.

875,00 грн.

575,00 грн.

675,00 грн.

675,00 грн.

775,00 грн.

775,00 грн.

875,00 грн.

875,00 грн.

975,00 грн.

1075,00 грн.

Терміни виконання замовлень: від 14 днів

Брендові речі + 100% до вартості чистки

Ціна / грнЧищення сумок / взуття зі шкіри, замши
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Прейскурант на хімчистку виробів зі шкіри 

Чистка + фарбування (відновлення рідного кольору)

(Комір+манжети), шапка ...............................................................................................

Жилет, підкладка із натурального хутра (до 70 см) .................................

Жилет, підкладка із натурального хутра (більше 70 см) ......................

Пальто, плащ, напівпальто, куртка на підкладці з

натурального хутра ............................................................................................................

Шуба натуральна (до 70см) .........................................................................................

Шуба довга натуральна (більше 70см) ...............................................................

Комбінація:

      ·  хутро + замша ...............................................................................................................

      ·  хутро + гладка шкіра ...............................................................................................

Коврик із натурального хутра за м2 ....................................................................

Коврик із натурального хутра

(корова, тигр, ведмідь, зебра) за м2 .....................................................................

Конверт дитячий із вовни ............................................................................................

575,00 грн.

775,00 грн.

1075,00 грн.

775,00 грн.

1275,00 грн.

1575,00 грн.

+ 50% від 

вартості чистки

675,00 грн.

775,00 грн.

775,00 грн.

Терміни виконання замовлень: від 14 днів

Брендові речі + 100% до вартості чистки

Ціна / грнЧистка хутра

Чистка виробів з комбінацією  

типів і кольорів шкіри 

(+ 100% від вартості чистки) 

Дитячі речі (до 34 розміру) знижка 

(-30% від вартості чистки)

Надбавка  за складність 

(+ 50% від вартості чистки)

Термінове виконання замовлення 

(+100% від вартості чистки 5 роб. днів)

Терміни виконання виробів:
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Світові бренди одягу:

·  Armani

·  Burberry

·  Calvin Klein

·  Carolina Herrera

·  Chanel

·  Cristian Dior

·  Diesel

·  DKNY

·  Dolce Gabbana

·  Dsquared

Обов’язково вказувати під підпис замовника!

Нез’ємна фурнітура на речах без гарантії 

збереження зовнішнього вигляду.

·  Escada

·  ETRO

·  Fendi

·  Givenchy

·  Gucci

·  Hermes

·  Louis Vuitton

·  Michael Kors

·  Moschino

·  Nina Ricci

·  Pierre Cardin

·  Prada

·  Roberto Cavalli

·  Salvatore Ferragamo

·  Valentino

·  Versace

·  Victorias Secret

·  Yves Saint Laurent

·  Zegna
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Костюми

·  Наявність відслоєної клеєвої на піджаках, глажка по можливості.

·  Потертості на краях манжетах піджака при носінні, на плечах від 

  носіння рюкзаків, сумок після чистки появляться більш виражені 

   посвітління.

·  Чистка світлої підкладки на рукавах, внизу по можливості 

  (жовті полоси від поту без 100% гарантії).

·  На штанах, на карманах, на колінах, під колінами характерне пожовтіння, 

  білі участки - це дія потових витравок при носінні - після хімчистки будуть 

  більш виражені.

·  Припали від праски в домашніх умовах, після хімчистки можуть проявитися.

·  Якщо штани, піджак прали в домашніх умовах (тканина заломана) глажка 

  по можливості вказувати в квитанції.

·  Вказувати всі дірки, пориви, розриви підкладки.

·  Вставки кожзама без гарантії (кожзам після хімчистки може задубіти, 

  потріскатися, облізти повністю ).

·  Жовті водяні розводи, потові витравки під рукавами без гарантії, 

  після хімчистки вони залишаться.
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Пальто

·  Заломи  на рукавах, тканина витерта до основи- вказувати в квитанції.

·  Потертість  на карманах, рукавах, характерне пожовтіння без гарантії 

  чистки (ці ділянки пожовтіли від носки, ворс витертий до основи).

·  Потертість тканини (дрібні ковтунці після хімчистки не уходять).

·  Підкладка на рукавах і внизу пальто (характерне пожовтіння, зміна 

  кольору без 100% видалення ).

·  Вставки дермантину (шкіряного заміника) без гарантії 

  (потріскання, загрубіння, може повністю облізти до основи). 

  Під підпис замовника.

Пуховики, куртки синтепонові

·  Звертати увагу замовника на збив пуху, синтепону.

·  Застарілі жирні плями невідомого походження без 100% гарантії видалення.

·  Звернути увагу на низ ( залинька від джинсів ) - повністю не видаляється.

·  Кожзам без гарантії збереження зовнішнього виду.

·  Натуральне хутро, яке не знімається, без гарантії збереження зовнішнього 

  вигляду ( чистка в водному середовищі ).

· Звертати увагу на полиск ( блиск на рукавах, поличках ) — це результат 

 носіння, тертя — він після чистки залишається.

· Звертати увагу на потертості дірки на манжетах, внутрішня частина рукава 

 кармани, низ курток.

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project
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Одіяла, покривала, пледи, наматрацники, чохли

·  Жовті застарілі плями без гарантії.

·  Жовті розводи від мочі, поту, пятна від чаю, кави без гарантії.

·  Шерстяні одіяла обшиті тканиною (тканина після хімчистки може посвітліти 

  на два три тони під підпис замовника).

Штори, тюлі

·  Вказувати точні розміри.

·  Жовті розводи ( водяні після потопу ) без гарантії.

·  На шторах, тюлях вказувати вигар від сонця 

  (послаблення тканини в цих місцях).

Обов’язково знімати фурнітуру, кільця, при сдачі в хімчистку 

на приймальному пункті.
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Натуральне хутро

·  Вказувати в квитанції пожовтіння без гарантії 

  (це старіння, вигорання хутра від сонця при носінні).

·  Нез’ємна фурнітура без гарантії.

·  Вказувати пориви.

·  Вказувати на потертості волосяного покриву (ворсу) на карманах 

  рукавах, низ шуб.

·  Чистка підкладки по можливості.

Шкіряні вироби

·  Вказувати пориви, потертості на поверхні від носіння - фарба буде 

  лягати   в цих місцях нерівномірно.

·  Нитка по строчці може бути зафарбована.

·  Проклеєні місця після чистки розклеяться.

·  Перевіряти наявність фурнітури, пуговець, всіх деталей, пояса, капюшони.

·  Чистка підкладки по можливості.

·  Вказувати на пориви підкладки.

·  На світлій підкладці під час чистки можливе посіріння, залинька.

·  Сумки, взуття — це ручна чистка поверхні з фарбуванням 

  (внутрішня частина сумок, взуття не чиститься і не фарбується). 
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