CENÍK ZAKÁZKOVÉHO ŠITÍ
Uvedené ceny jsou pouze orientační, přesná konečná cena bude domluvena osobně při
sjednání zakázky. Je závislá na složitosti daného modelu a také na obtížnosti zpracování
materiálu

SUKNĚ
Sukně úzká bez rozparku
Sukně úzká z rozparkem
Sukně šestidílová
Sukně vícedílová, sedlo, řasení
Sukně s nezažehlenými záhybky
Sukně se sklady 2-4
Sukně se sklady celá
Sukně se sedlem, sklady a zapínáním
Sukně se sedlem, kapsy, rozparek nebo štepy
Podšívkování sukně

450,500,550,600,600,640,750,780,800,150,-

KALHOTY
Kalhoty bez kapes, pásek
Kalhoty kapsy, bez puků
Kalhoty kapsy, puky
Kalhoty více kapes, puky, poutka
Kalhoty více kapes, puky, poutka, manžety

580,650,680,700,750,-

VESTY
Vesta bez zapínání
vesta rovná, propínací
Vesta vypasovaná, propínací
Podšívkování vesty

350,400,480,160,-

HALENKY
Halenka kimono, bez zapínání
Halenka krátký rukáv bez zapínání
Halenka krátký rukáv, zapínání, límec, fazona
Halenka dlouhý rukáv, bez manžet, bez zapínání
Halenka dlouhý rukáv, manžeta, zapínání, límec
Halenka dlouhý rukáv, manžeta, límec, sámky, volánky

400,420,500,550,600,750,-

ŠATY
Šaty hladké kimono, bez zapínání, límce
Šaty kimono, zapínání, límec, fazona
Šaty krátký rukáv, bez límce, bez zapínání
Šaty krátký rukáv, zapínání, límec, rovné
Šaty krátký rukáv, zapínání, límec, vypasované
Šaty dlouhý rukáv, bez zapínání, bez límce

400,550,580,650,700,700,-

Šaty dlouhý rukáv, zapínání, límec, fazona
Šaty princes, zapínání, krátký rukáv
Šaty dlouhý rukáv, manžety, členění podélné
Šaty prostřižené v pase, bez zapínání, rukáv
Šaty prostřižené v pase, zapínání, rukáv, límec
Šaty prostřižené v pase, zapínání, rukáv, členěná sukně
Šaty prostřižené v pase, sámky, volánky

800,800,850,700,950,1000,1500,-

SAKA
Sako bez zapínání, rovné, dlouhý rukáv
Sako zapínání, dlouhý rukáv
Sako zapínání, dlouhý rukáv, kapsy, límec
Sako zapínání, dlouhý rukáv, kapsy,
Sako zapínání, dlouhý rukáv, fazona
Sako zapínání, rukáv z rozparkem, kapsy, fazona, vypasované
Podšívkování saka bez kapes
Podšívkování saka, kapsy

500,600,750,690,800,950,200,300,-

BUNDY
Bunda větrovka, límec, uzávěr
Bunda větrovka, límec, uzávěr, kapuce, manžety, pásek
Bunda větrovka, límec, kapuce, sedla, gumy
Bunda větrovka, límec, členění, zapínání
Bunda zimní s vložkou, rovná, zapínání
Bunda zimní s vložkou, kapuce, členění,manžety, pásky
Bunda zimní s vložkou, kapuce, členění, kapsy, manžety
Podšívkování bundy

600,750,800,800,1500,1700,1700,300,-

PLÁŠTĚ
Plášť šusťák, rovný, límec,fazona, zapínání
Plášť šusťák, rovný, límec,fazona, zapínání, kapsy
Plášť šusťák, členěný, kapsy, sedla, manžety
Plášť látkový, rovný, límec, fazona
Plášť látkový, rovný, límec, fazona, kapsy, manžety, pásek
Plášť látkový, členěný, límec, fazona, kapsy, sedla, štepy
Podšívkování pláště

1000,1100,1200,1500,1700,1800,350,-

Dále poskytujeme pro šikovné švadlenky i stříhání na zakázku a také poradenství, ceník
k nahlédnutí při sjednání zakázky.

Sjednání zakázek na šití i stříhání je nutno domluvit telefonicky :
p. Lenka Mlčáková
tel: 603 300 555
volejte, pokud nezvedám telefon, jsem právě zaneprázdněna a jistě Vám ráda zavolám
zpět později, děkuji za pochopení a těším se na naši spolupráci

