KALHOTY
 Zkrácení délky
 Na stroji
 V ruce
 V ruce s chránítkem
 S lemem
 S manžetou, s rozparky
 Se šňůrkami / gumou
 Lyžařské / s podšívkou
 S podšívkou

200,220,260,220,280,260,400,- / 500 ,+100,-

 Zúžení
 V zadním středu
 Do podsádky / pánské společenské
S přemístěním poutek / zúžení pas víc jak 5cm
 Do pásku
 Do pásku s poutkem
 Do pásku s poutkem a prošitím v sedovém švu

240,320,320,350,380,-

 Nohavice od kolen do dolního kraje
 Z jedné strany
 Z jedné strany s prošitím, nebo z obou stran
 Z obou stran a s prošitím
 Pánské společenské s chránítkem z obou stran vždy

180,300,450,350,-

 Od ztracena, do ztracena / s prošitím
 1x Šev

120,-

 V bočních švech
 Ze zadního dílu
 Ze zadního dílu s odpáráním pásku
 V kroku

450,550,200,-

 Podstřižení pasu/snížení sedu
 Celkové PD i ZD
 Snížení jen PD
 Snížení jen ZD
 Volnočasové s gumou

450,350,250,300,-

 Výměna podšívky
 Včetně materiálu

800,-

 Výměna zipu
 Bez podšívky
 S podšívkou

230,350,-

 Kapsy
 Zašití průhmatů
 S odstraněním váčků
 Výměna váčku
 Oprava vysazení části kapsového váčku

100,180,250,150,-

 Přišití knoflíku
20,- za kus




cena knoflíku malé košilové
natloukací včetně knoflíku
S podštepem

10,- za kus
40,- za kus
80,- za kus

KABÁT, SAKO
 Zkrácení délky

Zkrácení délky rukávů

 S manžetou/ rozparkem
 Vtažení do límce
 Zkrácení náramenic/rameno
 Zúžení
 V zadním středu do dolního kraje / s rozparkem
 V bocích do dolního kraje
 V bocích do dolního kraje a rukávů
 V bocích do dolního kraje s rozparky
 Zúžení v PD
 Rukávů
 Oprava díry
 Ve švu
 Záplata
 Výměna podšívky
 Sako/Kabát
 Materiál sako/kabát
 Každá kapsa
 Vysazení části podšívky
 Výměna rukávu podšívky vč. materiálu

450,300,420,350,600,320,-/420,400,450,500,250,250,100,150,1200,- /1400,300,-/400,+ 100,250,-díra
600,-

BUNDA
 Výměna zipu

 Nepromokavý
 Dětská do 40 cm
 Výměna jezdce pokud je možné

450,500,350,150,-

Zkrácení délky rukávů
 Na stroji
 S podšívkou
 Do podsádek / manžety
 S posunutím půlmanžety
 S posunutím zipů / klínů / rozparků

220,350,450,+100,550,-

 Oprava díry ve švu

 S podšívkou
 Záplata (materiál z bundy nebo vlastní)

100,+80,400,-

KOŠILE, HALENKA
 Zkrácení délky

 S rozparky/přenesení vsadky

 Zkrácení délky rukávů
 Na stroji
 S manžetou
 S manžetou, rozparkem s přemístěním zkr. od 3cm více
 S gumou
 Zúžení
 V záševcích
 Vytvoření záševků
 Do dolního kraje/přešití záhybu v sedle do záševek
 Boky + pas + hrudník
 Boky + pas + hrudník + rukáv
 S dvojitým zakládaným
 Zúžení rukávů

 zúžení s dvojitým zakládaným švem
 Výměna zipu


240,350,-/400,-

220,280,380,280,180,200,300,300,400,+100,150,250,220,-

TRIČKO
 Zkrácení délky

 S rozparky
 S rozparky předšívané stuhou
 Zkrácení délky rukávů

 S manžetou / nápletu
 Zúžení
 Zúžení boky
 Boky + pas + hrudník
 Boky + pas + hrudník + rukáv
 Oprava prošití dolní kraj

 Zkrácení ramínek
 Jednoduché prošití

220,300,340,220,300,200,300,400,180,150,-

MIKINA
 Výměna zipu

 S paspulkami
 Dětská do 40cm
 Zkrácení délky rukávů

 Do nápletů
 Zúžení mikina
 Jednoduché


S nápletem

350,400,250,220,300,300,450,-

SUKNĚ
 Zkrácení délky
 Na stroji
 V ruce
 Rolovačka
 S podšívkou
 S rozparkem
 Obvod více než 1m
 Každá další vrstva
 Zúžení
 V zadním středu
 Do podsádky
 S přemístěním poutek / zúžení pas víc jak 5cm
 Do pásku
 Do pásku s poutkem
 Do pásku s poutkem a prošitím v sedovém švu
 S podšívkou
 Se zipem
 V bočních švech
 Do podsádky
 Do pásku
 Do dolního kraje
 S prošitím
 S podšívkou
 Výměna zipu

 S podšívkou
 Výměna podšívky

 Vytvoření rozparku
 dotykový
 zakládaný (pokud je materiál)

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

240,320,320,350,380,+120,+70,350,400,+80,+80,+100,200,300,700,150,250,-

ŠATY
 Zkrácení délky
 Na stroji
 V ruce
 Rolovačka
 S podšívkou
 S rozparkem
 Obvod více než 1m
 Každá další vrstva

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

 Zúžení
 V členících švech
 Od ztracena do ztracena
 S prošitím
 Od ztracena do dolního kraje
 přemístění kapes
 Pas + boky + hrudník + rukávy/průramky

120,- za šev
130,- za šev
150,- za šev
100,- za kapsu
500,-



V záševcích
 Vytvoření záševku
 Do dolního kraje
 S podšívkou
 Se zipem
 Výměna podšívky

 Výměna zipu
 Do 25 cm
 Od 25 cm
 S podšívkou

180,200,300,+100,+100,900,- +materiál
220,300,+100,-

ZÁVĚSY, ZÁCLONY
 Obroubení
 Bez stříhání
 Se stříháním
 S páskou

60,-/m
70,-/m
80,-/m

POVLEČENÍ
 Polštáře
 Šití, 40x40 cm bez zapínání
 Šití, 40x40 cm se zapínání
 Šití, větší bez zapínání
 Šití, větší se zapínání
 Povlečení výměna zipu
 Polštář 40x40
 Polštář 70x90
 Peřina
 Výměna jezdec
 Zmenšení povlečení

150,250,300,450,200,250,350,150,70,-/m

OSTATNÍ
 Podprsenka
 Zmenšení obvodu
 Zmenšení obvodu s přemístěním ramínek
 Oprava šití

250,350,80,-

 Společenské kalhoty
 Výměna háčku nebo očka
 Výměna háčku a očka

90,180,-

 Oprava díry
 Ve švu
 Do 5x5 cm
 Do 10x10 cm
 Všití klínů do krokových švů

80,80,120,450,-

Oděvy přijímáme pouze čisté a vyprané.
Nové oděvy z přírodních materiálů (bavlna, len, viskoza…) doporučujeme z důvodu vysoké
srážlivosti před první úpravou vyprat (viz. Info výrobce).

