
ŠITÍ A OPRAVY 

JANA VOŠKERUŠOVÁ 

Adamov – Nádražní 107: st 7.00-12.00, 14.00-18.30; čt 12.00-18.30, pá 7.00-12.00 

CENÍK – SLUŽBY      platný od 1. 1. 2021 

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ A JINÝCH TEXTILIÍ 

zkrácení kalhot- zapravené na stroji (ustřižení)…………………………………. 80,-   (párání)…..100,- 

zkrácení kalhot- zahnutí a přichycení rukou (ustřižení)……………………….....100,-   (párání)….110,- 

zkrácení kalhot – s chránítkem (ustřižení)……    …………………………….... 110,-   (párání)…..120,- 

zkrácení kalhot - manžeta+chránítko (ustřižení)……………..……………......…110,-   (párání)…..120.- 

zkrácení kalhot - s nápletem (vypárání a znovu našití)…………………………..100,- 

zkrácení kalhot – se zipem………………………………………………….....od 150,- 

zkrácení: tričko, sukně, šaty……………………………………………….......od   70,- 

zkrácení závěsů, záclon apd. ……….........................................např. šíře 150cm = 65,- 

zkrácení délky: sako, kabát……………………………………………………….160,- 

zkrácení délky: sako, kabát (s rozparkem)………………………………………..180,- 

zkrácení délky: sako, kabát (s podšívkou)……………………………………….. 180,- 

zkrácení délky: sako, kabát (s podšívkou a rozparkem)…………………………..200,- 

zkrácení rukávů: sako, kabát, (s podšívkou, )…………………………..………....150,- 

zkrácení rukávů: sako, kabát, bunda (podšívka, rozparek)………………………..180,- 

zkrácení rukávů: tričko, šaty, halenka……………………………………….....od   70,- 

zkrácení rukávů: šaty, halenka (s manžetou)……………………………….…..od 110,- 

výměna zipu (nezapravený) do 20cm……………………………………………….80,- 

výměna zipu (nezapravený) do 30cm………………………………………...……..90,- 

výměna zipu (nezapravený) do 40cm ………………………………………..……100,-  / + 1cm = + 1,- 

výměna zipu (polo zapravený) do 20cm……………………………………………90,- 

výměna zipu (polo zapravený) do 30cm…………………………………………..110,- 

výměna zipu (polo zapravený) do 40cm…………………………………………..130,-  / + 1 cm = + 1,- 

výměna zipu (zapravený) do 20cm………………………………………………...120,- 

výměna zipu (zapravený) do 30cm………………………………………………...150,- 

výměna zipu (zapravený) do 40cm………………………………………………...180,-  / + 1cm = + 1,- 

výměna jezdce u zipu (bez párání=většinou u kostěných)……………………….....20,- 

výměna jezdce u zipu (s páráním= většinou u spirálových)…………………….od  40,- 

sako, kabát: výměna podšívky…………………………………………………..od 600,- 

zúžení kalhot v nohavicích………………………………………………….…..od 170,- 

zúžení kalhot v sedovém švu………………………………………...……… 70,- / 120,- 

zalátání děr………………………………………………………………………..od 40,- 

atd. 

 

ZHOTOVENÍ ODĚVŮ A JINÝCH TEXTILIÍ 

 

jednoduché kalhoty, sukně, šaty………………………………………………….od 300,- 

kalhoty, sukně…………………………………………………………….......cca od 500,- 

šaty, halenky……………………………………………………………...…...…..od 400,- 

saka, kabáty, bundy (bez podšívky)………………………………………...cca od 1.000,- 

saka, kabáty, bundy (s podšívkou)………………………………………….cca od 1.800,- 

závěsy, záclony…………………………………………..např. rozměr 150x200cm=120,- 

potahy……………………………………………….……….např. rozměr 50x50cm=70,- 

povlečení (s dírkami + knoflíky nebo zipem): polštář 90x70cm=125,- ; přikrývka 140x200cm=200,- 

atd. 

 

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a za zhotovení, nutno k nim připočítat i cenu za materiál. 

Tel.: +420 774 342 291; e-mail: u.poutnika@seznam.cz; www.sitiupoutnika.cz 

mailto:u.poutnika@seznam.cz
http://www.sitiupoutnika.cz/

