
 

 

Ceník praní, sušení a žehlení prádla 

Platnost od 1.1.2019. 

 

 

Provozně technické oddělení - Prádelna  

nabízí služby praní a žehlení prádla pro: organizace, privátní lékaře, lékárny, zdravotnická zařízení, 

domovy důchodců, hotely, ubytovny, restaurace, kuchyně a ostatní.  

Zaručujeme vysokou kvalitu poskytovaných služeb, bezfosfátové praní dle ekologické legislativy EU 

tekutými pracími prostředky. 

Termíny dodání do pěti pracovních dnů, po dohodě je možné v kratším termínu.  

1.  prádlo zdravotnické, personální, osobní                                                  Kč celkem s DPH 

 kalhoty lékařské     21 

 halena pánská, dámská   22 

 plášť lékařský     23 

 sukně       16 

 šaty       20 

 tričko       13 

 zástěra - šle     14 

 zástěra šatová     21 

 ústenka       7 

 čepice       9 

 ručník obyčejný plátěný   10 

 ručník froté     12 

 osuška obyčejná plátěná   13 

 osuška froté     17 

 utěrka       9 

 podložka     11 

 rouška operační malá   10 

 rouška operační střední   11 

 rouška operační velká   12 

 návlek na botu     8 

 mul, žínka     7 

 hadr úklidový     8 

 mop úklidový     10 

 obvaz       7 

2. prádlo nemocniční, pacientské                                                  Kč celkem s DPH 

 noční košile, anděl     15 

 pyžamo kabátek     12 

 pyžamo kalhoty     12 

 košilka, kalhotky, slipy, trenýrky   8 

 tepláky, kamaše, spodky   15 

 svetr, mikina, vesta pletená   17 

 tričko       13 

 nátělník       10 

 župan       24 

 kapesník, bryndák     6 

 ponožky - pár     7 

 žínka       7 

 plena       9 

 plena igelitová     9 

 pytel na prádlo     11 

3. prádlo dětské                                                  Kč celkem s DPH 

 kapna dětská     14 

 povlak na polštář malý dětský   7 

 prostěradlo bavlněné dětské   9 

 prostěradlo froté dětské   11 
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 ručník plátěný dětský 40x50cm   7 

 ručník froté dětský  40x50cm   9 

 pyžamo kabátek dětský   9 

 pyžamo kalhoty dětské   9 

 tričko dětské     9 

 župan dětský     15 

 polštář dětský - peří, drť 60x40cm   18 

 prošívaná deka dětská -peří, drť 70x120cm 43 

4. prádlo pro sport a volný čas                                                  Kč celkem s DPH 

 dres - komplet     19 

 sportovní bunda     21 

 sportovní kalhoty 
  

21 

 sportovní souprava     35 

 spací pytel 
  

55 

 vložka do spacího pytle   30 

5. prádlo hotelové, bytový textil                                                  Kč celkem s DPH 

 prostěradlo bavlněné     13 

 prostěradlo froté     16 

 prostěradlo froté dvoulůžko   27 

 kapna       21 

 povlak na polštář 
 

  12 

 ubrus       11 

 ubrus banket nad 3m     20 

 ubrousek, hadr restaurační   9 

 utěrka       9 

 ručník obyčejný plátěný   10 

 ručník froté     12 

 osuška obyčejná plátěná   13 

 osuška froté     17 

 župan       24 

 kalhoty kuchařské     21 

 rondon       27 

 košile       21 

 tričko       13 

 zástěra - šle     14 

 zástěra šatová     21 

 polštář - peří, drť, duté vlákno 70x90 45 

 prošívaná deka - peří, duté vlákno 140x200 85 

 deka (larisa)     50 

 molitanová matrace     60 

 návlek na matraci     44 

 záclona, závěs 1m     9 

 6. pracovní oděvy                                                  Kč celkem s DPH 

 kalhoty pánské     28 

 rifle       35 

 kalhoty zimní vatované 
 

67 

 kabát vatovaný     67 

 bunda letní 
  

35 

 bunda zimní     67 

 montérkové kalhoty 
  

28 

 montérková blůza     28 

 montérková kombinéza   45 

 kalhoty krátké (kraťasy)   19 

 vesta pracovní                                                       28 
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Ceník sušení a žehlení prádla  
 

Prádlo - druh                                                  Kč celkem s DPH 

 prostěradlo bavlněné     8 

 prostěradlo froté     10 

 prostěradlo froté dvoulůžko   15 

 kapna       12 

 povlak na polštář 
 

  7 

 polštář - peří, drť, duté vlákno 70x90 28 

 prošívaná deka - peří, duté vlákno 140x200 40 

 deka (larisa)     30 

 návlek na matraci     20 

 utěrka       5 

 ručník obyčejný plátěný   6 

 ručník froté     7 

 osuška obyčejná plátěná   9 

 osuška froté     12 

 župan       16 

 polštář dětský - peří, drť 60x40cm   12 

 prošívaná deka dětská - peří 70x120cm 23 

 

Silně znečištěné prádlo se bude účtovat s 50 % přirážkou.  

(2x prané s přísadou odmašťovacích, detašovacích, bělících prostředků)    

  

Provozní doba:  

pondělí                6:00 - 15:00  

úterý - čtvrtek  6:00 - 14:30  

pátek                6:00 - 14:00        

Kontaktní osoba:  

Miroslava Jonsztová - vedoucí prádelny  

Telefon: 382 772 053, mobil: 777 357 134 

E-mail: pradelna@nemopisek.cz   

 

Schválil:  Ing. Miroslav Sekyra 

vedoucí provozně-technického oddělení 


