
Химическо чистене Аква Прес 

Ориентировъчни цени на услугите: 

 

Зимно яке - 13лв; 
Ски яке - 14лв; 

Скиорски комплект (яке и панталон) - 25лв; 
Скиорски гащеризон с ръкави - 16лв; 

Ски панталон - 9лв; 

Ловен костюм (Яке и панталон) - 21лв; 

Палто (манто) - 13лв; 

Шлифер, пухен елек - 13лв; 

Пухено яке - 18лв; 

3/4 пухено яке, манто - 21лв; 

Яке пролетно тънко късо - 12лв; 

Зимен Елек - 11лв; 

Булчинска рокля - между 26 и 31лв; 

Сако - 8лв; 

Панталон, пола, риза, туника - 7лв; 

Къс панталон, жилетка от костюм, тениска - 5лв; 

Анцунг (комплект), дълга жилетка - 11лв; 

Костюм (мъжки или дамски) - 12лв; 

Костюм (сако рокля) - 16лв; 

Костюм 3 части (сако панталон и жилетка) - 14лв; 

Рокля - 11лв; 

Рокля дълга обикновена - 13лв; 

Официална рокля - 16 - 21лв; 

Пола плисе или 1/2 плисе - 9лв; 

Пуловер, блуза, плетена жилетка - 8лв; 

Вълнен шал, пончо - 6лв; 

Шал, шапка, вратовръзка, потник, ръкавици - 5лв; 

Детско палто, детско яке (до 6години) - 6лв; 

Детско пухено яке (до 6години) - 11лв; 

Детско костюмче, шлифер (до 6години) - 9лв; 

Детска блуза, пола, панталон (до 6години) - 5лв; 

Рокля (до 6години) - 6лв; 

Кожух с дълъг косъм - 26лв; 

Дълъг кожух - 25лв; 

Кожух 3/4 с косъм - 21лв; 
Дълго еко палто - 21лв; 

3/4 или късо еко палто - 19лв; 
Еко яке - 19лв; 

Късо яке от лицева кожа или велур с кожена подплата - 20лв. 

Късо яке от лицева кожа или велур с текстилна подплата - 19лв; 

Сако от кожа или велур - 17лв; 

Манто от лицева кожа или велур - 21лв; 

Пола или панталон от кожа или велур - 11лв; 

Къс елек от кожа или велур - 9лв; 

Детско кожено палто - 11лв; 

Кожена подплата - 11лв; 



Шапка с косъм - 11лв; 

Шапка или чанта от лицева или еко кожа - 9лв; 
Детска шапка или кожени ръкавици – 9лв. 


