ÁRLISTA 2020
Érvényes 2020. szeptember 15-től visszavonásig.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

NYITVATARTÁS:
Keddtől-péntekig: 10-17 óráig
Hétvégén: pihenek, gyermekeket nevelek

Alakítás, méretre igazítás,
felhajtás, javítás
Szoknya igazítás
• szoknya felhajtás vagy leengedés géppel, béleletlen 1.990 Ft
• szoknya felhajtás vagy leengedés géppel, bélelt 2.390 Ft
• szoknya felhajtás vagy leengedés kézzel, béleletlen 2.190 Ft
• szoknya felhajtás vagy leengedés kézzel, bélelt 2.490 Ft
• alkalmi szoknya felhajtás vagy leengedés rétegenként 2.490 Ft
• szoknya méretre igazítás, béleletlen 2.990 Ft-tól
• szoknya méretre igazítás, bélelt 3.990 Ft-tól
• szoknya derék lehelyezés, béleletlen 2.290 Ft-tól
• szoknya derék lehelyezés, bélelt 2.690 Ft-tól
• szoknya béléscsere 2.990 Ft-tól
• szoknya cipzárcsere, cipzárral együtt 2.490 Ft

Ruha igazítás
• ruha felhajtás vagy leengedés géppel, béleletlen 1.990 Ft
• ruha felhajtás vagy leengedés géppel, bélelt 2.390 Ft
• ruha felhajtás vagy leengedés kézzel, béleletlen 1.990 Ft
• ruha felhajtás vagy leengedés kézzel, bélelt 2.390 Ft
• alkalmi ruha felhajtás vagy leengedés rétegenként 2.490 Ft
• ruha méretre igazítás, béleletlen 3.490 Ft-tól
• ruha méretre igazítás, bélelt 4.490 Ft-tól
• ruha béléscsere 3.990 Ft-tól
• ruha cipzárcsere, cipzárral együtt 2.990 Ft

Nadrág igazítás
• nadrág felhajtás vagy leengedés géppel, béleletlen 1.990 Ft
• nadrág felhajtás vagy leengedés géppel, bélelt 2.490 Ft
• nadrág felhajtás vagy leengedés kézzel 2.190 Ft
• nadrág felhajtás vagy leengedés, sliccelt 2.490 Ft
• öltönynadrág felhajtás vagy leengedés, koptatós vagy hajtókás 2.490 Ft
• öltönynadrág derék szűkítés vagy kiengedés 2.490 Ft
• farmernadrág derék szűkítés 2.990 Ft
• nadrág szára szűkítés, bontás nélkül, két oldalt 2.990 Ft
• nadrág szára szűkítés, külső- és belsőszárból, felhajtással 3.990 Ft
• nadrág derék lehelyezés 2.990 Ft
• nadrág derék gumicsere 2.490 Ft
• nadrág cipzárcsere, cipzárral együtt 2.490 Ft
• nadrág ülep foltozás 1.990 Ft

Blúz, ing, pulóver, mellény igazítás
• blúz, ing alja felhajtás 1.990 Ft
• blúz, ing ujja felhajtás, sima, géppel 1.990 Ft
• blúz, ing ujja felhajtás, mandzsettás, hasíték áthelyezéssel 2.490 Ft-tól
• blúz, ing szűkítővarrás készítése 1.990 Ft /pár
• blúz, ing szűkítés vagy toldás két oldalán 3.490--4.490 Ft
• blúz, ing gallércsere 2.490 Ft-tól
• mellény felhajtás, béleletlen 1.990 Ft
• mellény felhajtás, bélelt 2.490 Ft
• mellény cipzárcsere, béleletlen 2.990 Ft
• mellény cipzárcsere, bélelt 3.990 Ft-tól
• pulóver alja felhajtás 1.990 Ft
• pulóver ujja felhajtás, sima, géppel 1.990 Ft
• pulóver cipzárcsere 2.990 Ft

Blézer igazítás
• blézer alja felhajtás, béleletlen 2.490 Ft
• blézer alja felhajtás, bélelt 2.990 Ft
• blézer ujja felhajtás, sima, béleletlen 1.990 Ft
• blézer ujja felhajtás, sima, bélelt 2.490 Ft
• blézer ujja felhajtás, sliccelt, béleletlen 2.490 Ft
• blézer ujja felhajtás, sliccelt, bélelt 2.990 Ft
• blézer szűkítés, béleletlen 3.990 Ft-tól
• blézer szűkítés, bélelt 4.990 Ft-tól
• blézer béléscsere 4.990 Ft-tól

Kabát igazítás
• kabát alja felhajtás, béleletlen 2.990 Ft-tól
• kabát alja felhajtás, bélelt 3.490 Ft-tól
• kabát ujja felhajtás, sima, béleletlen 2.490 Ft
• kabát ujja felhajtás, sima, bélelt 3.490 Ft
• kabát ujja felhajtás, sliccelt, béleletlen 2.990 Ft
• kabát ujja felhajtás, sliccelt, bélelt 3.490 Ft
• kabát szűkítés két oldalán, béleletlen 4.990 Ft-tól
• kabát szűkítés két oldalán, bélelt 5.990 Ft-tól
• kabát béléscsere 6.990 Ft
• kabát cipzárcsere 4.990 Ft

Farmer
• farmer felhajtás az eredeti felhajtással 2.190 Ft
• farmer ülep stoppolás 1.990 Ft
• farmer cipzárcsere, cipzárral együtt 2.490 Ft
• farmer derék szűkítése 2.990 Ft-tól
• farmer szára szűkítés, tűzés és alja bontással 2.990 Ft-tól
• farmer szára szűkítés, külső- és belsőszárból, felhajtással 3.990 Ft
• farmergomb beütése 490 Ft

Lakástextil
• terítő szegése 290 Ft/fm, 10 métertől 250 Ft/fm
• függöny szegése szabással 490 Ft /fm, 10 métertől 390 Ft/fm
• függönyhúzó felvarrása 490 Ft /fm, 10 métertől 390 Ft/fm
• szivacshuzat varrása 1.990 Ft-tól
• átlapolós kispárna huzat 1.490 Ft
• átlapolós nagypárna huzat 1.990 Ft
• átlapolós paplan huzat 2.490 Ft
• átlapolós ágynemű garnitúra (kispárna, nagypárna, paplan) 5.490 Ft
• gombos vagy cipzáras kispárna huzat 1.690 Ft
• gombos vagy cipzáras nagypárna huzat 2.290 Ft
• gombos vagy cipzáras paplan huzat 3.490 Ft
• gombos vagy cipzáras ágynemű garnitúra (kispárna, nagypárna, paplan) 6.990 Ft
• gombos vagy cipzáras díszpárna huzat 1.990 Ft/db

Egyéb
• kisebb szakadások, javítások 1.490--1.990 Ft
• gomblyukazás 250 Ft /db
• gombfelvarrás 200 Ft /db
• patentozás 250 Ft / db
• szegecselés 250 Ft / db

Alap vállalási időszak
• minimum 3 nap

EXPRESSZ FELÁRAK
• aznapi munkák 100% felár
• másnapi munkák 50% felár

Az árak az anyag és kellékek árait nem tartalmazzák!

Füstmentes varroda!
Gyarmathy Évi (varrónő) és Kádár Éva (anyuka)
Győr, Somogyi Béla u. 22/A (orvosi ügyelet mellett)
Buszos megközelítés a weblapon: www.gyorivarroda.hu
Telefon: 06-30/873-0707
Nyitva: keddtől-péntekig: 10-17 óráig • Hétvégén: pihenek, gyermekeket nevelek

