
REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI -  PANTALONI Lei

Scurtat pantaloni -  tiv cusut la mașină                                                            15 lei 
Scurtat pantaloni de costum fără rejansa cu tiv cusut de mână                 20 lei
Scurtat pantaloni de costum cu rejansa și tiv cusut de  mână                    22 lei 
Scurtat  blugi                                                                                                           15 lei 
Strâmtat pantaloni stofă                                                                                       20 lei 
Strâmtat pantaloni sport și tip blugi cu curatura originală, în 
funcție de tighel, cu păstrarea aței și a modelului de cusătură avut         20 lei

Strâmtat sau lărgit pantaloni bărbați  - în talie și la tur simplu                 15 lei 
Strâmtat sau lărgit pantaloni bărbați  - în talie și la tur pe lateral            25 lei
Schimbat fermoar ( pantaloni  bărbat , blugi și tip blugi)                             18 lei 
Reparat buzunar                                                                                                     20 lei 
Stopat - reparat gaură sau ruptură                                                            10 - 17 lei
Reparații simple  
( tighele descusute 10-15 cm într-un singur loc)                         7 lei / reparatie 

REPARAȚII ȘI MODIFICARI  - FUSTE Lei

Scurtat fusta fara captuseala                                                                           17 lei 
Scurtat fusta cu captuseala                                                                      20 - 25 lei 
Scurtat fusta cu clini sau clos                                                                          28 lei 
Stramtat fusta fara a modifica talia (betelia, cordonul)                             17 lei 
Modificat talia ( betelia, cordonul) la fusta necaptusita                             20 lei 
Modificat talia ( betelia, cordonul) la fusta captusita                                  22 lei 
Schimbata captuseala la fusta ( captuseala clientului)                              30 lei 
Stopat - reparat gaura sau ruptura                                                         10 - 17 lei 
Reparatii simple - tighele descusute 10-15 cm intr-un 
singur loc                                                                                             7 lei / reparatie 

REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI  - ROCHII Lei

Scurtat rochie simpla                                                                                          20 lei 
Scurtat rochie de ocazie                                                                             30 - 50 lei 
Scurtat bretele rochie                                                                                         10 lei 
Schimbat fermoar rochie de ocazie ( cu fermoarul clientului)                  20 lei 
Festonat rochie cu captuseala                                                                           20 lei 
Festonat rochie de ocazie                                                                                   20 lei 
Scurtat maneci fara captuseala                                                                        10 lei 
Scurtat meneci captusite                                                                           15 - 20 lei 

REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI  - TAIOARE Lei

Scurtat taior ( functie de model, material si complexitate)               28 - 39 lei
Stramtat taior ( functi de model, material si complexitate)               28 - 39 lei
Scurtat maneca fara captuseala 20 lei Scurtat maneca captusita           25 lei 
Schimbat nasturi ( nasturi clientului)                                                                1 lei 
Stopat - reparat gaura sau ruptura                                                         10 - 17 lei 
Reparat buzunar                                                                                          11 - 17 lei 
Aplicat emblema                                                                                          10 lei / buc 

REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI  - SACOURI Lei

Scurtat maneci                                                                                                     25 lei 
Scurtat sacou                                                                                                        35 lei 
Stramtat sacou                                                                                                     30 lei 
Schimbat - cusut nasturi ( nasturii clientului )                                               1 lei
Stopat - reparat gaura sau ruptura                                                         10 - 17 lei 
Aplicat emblema                                                                                        10 lei / buc 

REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI  - CĂMAȘI ȘI BLUZE Lei

Scurtat maneca bluza sau camasa                                                                   15 lei 
Stramtat bluza sau camasa                                                                                15 lei 
Cusut pense                                                                                                            10 lei 
Scurtat bluza - tricou                                                                                           10 lei 
Cusut nasturi  ( nasturii clientului )                                                                    1 lei
 

REPARATII SI MODIFICARI  - GECI, CANADIENE  SI ARTICOLE SPORT Lei

Schimbat fermoar geaca ( fermoarul clientului)                                                                                             20 - 25 lei 
Reparat buzunar                                                                                                                                                      11 - 17 lei 
Scurtat maneci                                                                                                                                                         20 - 30 lei 
Scurtat geaca sau canadiana                                                                                                                                        25 lei 
Stramtat geaca sau canadiana                                                                                                                             25 - 35 lei 
Stopat - reparat gaura sau ruptura                                                                                                                             17 lei 
Reparat buzunar                                                                                                                                                              10 lei 
Aplicat emblema                                                                                                                                                              10 lei 

ALTE LUCRĂRI DE CROITORIE Lei

Perdele - aplicat banda simpla                                                                     2 lei / ml 
Perdele - aplicat banda dubla                                                                       3 lei / ml 

Timpul  de executie pentru oricare dintre aceste servicii este de 3-4 zile.
Preturile sunt exprimate in lei si contin TVA.

Preturile pot fi modificate in functie de complexitatea procesului de executie

Listă Croitorie


