
Centrala: Düsseldorf, Herderstr. 16: 
 

Z ponizsza mapa mozna nas latwo znalesc: 
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Dojazd mozliwy jedynie z Rethelstraße! 

 

 

Nasze filie oraz biura serwisyjne prania  i naprawy dywanów  
 

• Centrala: Düsseldorf, Herderstr. 16   67 20 47 
Godziny otwarcia: 
Zima: 
1.Pazdziernik - 31.Marzec: Pn.-Pt. 7.00 – 17.00; So. 10. - 13.00 
Lato: 

1.Kwiecien - 30.Wrzesien: Pn.-Sr. + Pt. 7.00 - 17.00; Czw. 7.00 - 
19.00 

----------------------------------------------------------------------------------- 

• Bedburg, biuro serwisyjne   838 83 84 
 

• Duisburg, Sternbuschweg 137   34 23 86 + 35 75 14 
 

• Neuss, biuro serwisyjne   718 80 42 
 

• Oberhausen, Eichstraße 40   87 25 49 
 

• Remscheid, biuro serwisyjne   38 59 36  
 

• Solingen, Friedrich-Ebert-Str. 91   54 94 79 
 

• Wuppertal, Hastener Str. 172   30 67 97  
 

Centrala przyjmowania zamówien  0800 901 0 802 
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www.teppich-heinzelmann.de  e-mail: info@teppich-heinzelmann.de 

 

 



 
 

od 1949 

Zaklad restauracji textylnej  Podklady do dywanow 
 

Cennik 
____________________________________________ 

Wazny od 01.01.2021 
 

Pralnia Dywanów 
 

 Ceny za m²                € 
 (kazdorazowo cena minimalna za sztuke) 
 

 Dywany welurowe-, dlugowlose- 
 oraz tknane 10,90 
 

 Dywany orientalne oraz  tkane  
              wlasnorecznie                                     14,90            
   

 Dywany tuftowane   
 Koza włosy dywan, sizal dywan 14,90 
 

 Dywany chinskie-, nepalskie-,  
 berberyjskie oraz gabbeh   16,90 
 

 Dywany wiskozowag (wiazane lub czubate)   
 Czyszczenie tylko za odrebua, indywidualna umowa! 18,90 
 

 Dywany jedwabne (wszystkie rodzaje) 22,90 
  

 Szkody wyrzadzone przez pozar lub 

 przez wode (stare)                                     
 (dywany sa suche) 

 doplata za m² (wlacznie z plukanka higieniczna)     3,00 
 Przy szkodach wodnych (swieze)            
 (dywany sa mokre,wilgotne) 

 doplata za m² (wlacznie z plukanka higieniczna)     5,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EKSTRA: doplata za m² 
 

 Czyszczenie spodu dywanu  2,90 
 

 Plukanka higieniczna¹ 
 ... przeciwko plesni i bakteriom 2,90 
 

 Ekstra impregnacja 2,90 
 ... chroni dodatkowo 
 

 Srodek przeciw molom   2,90 

 nalezy odnowic po trzech miesacach 
 

 ¹zawiera DDAC-C10 (uzywany tez w czyszczeniu ubran) 

 



   

 
 
 
 
Dodatkowa obróbka impregnacja oraz plukanka higieniczna sa mozliwe 
tylko w polaczeniu z praniem dywanów. 
Czyszczenie/Pranie odbywa sie wedlug normy RAL 991 A2, paragraf 
4.1.1. und 4.1.4., dodatkowa obróbka paragraf 6. 
Wszystkie nasze ceny sa ustalone z góry i zawieraja,oprócz pelnego 
prania zawsze automatyczne nawilzanie dywanów z welny w kapieli 
octowej, dodatkowa obróbka fredzli, jezeli konieczne równiez 
odkurzanie urzadzeniem wibracyjnym. Swiadomie nie oferujemy 
zadnych dodatkowych prac których skutecznosc lub dzialanie jest 
watpliwe z naszego wieloletniego  doswiadczenia : Na przyklad „pranie 
polyskowe“ lub obróbka  przeciwko roztoczom na bazie roslinnej. 
 Wszyskie ceny zawieraja 19 % VAT, normalna obróbka plam* oraz 
odbiór i dostarczenie zgodnie z naszym planem dostaw w 
obszarach/okregach: Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mettmann, 
Mönchengladbach, Mülheim/R., Neuss, Oberhausen, Remscheid,  
Rhein-Erft-Kreis, Solingen oraz Wuppertal. W innych obszarach 
kalkulacja kosztów podrózy ryczaltowa za porozumieniem. Transport 

zastepczny (dla klienta bez dodatkowych oplat) przez wspólników oraz 
uslugi kurierskie pozostaje naszym wyborem. Zwijanie lub rozkladanie 
dywanów oraz przestawianie mebli nie jest wliczone w cene. Jesli nasi 
pracownicy w tym pomoga, to odbywa sie to bezplatnie na ryzyko 

klienta. Jesli wymagany jest dodatkowy pracownik przy 
odbiorze/dostawie z powodu wielkosci i warunków lokalnych, liczymy 
za podróz 10,00€ oplaty serwisowej. 
 

* zawsze bez gwarancji sukcesu 
 

Naprawy dywanów i restaurowanie w naszym warsztacie tylko wedlug 
kosztorysu, który dla klienta zawsze jest bezplatny i niezobowiazujacy. 
Przy skladaniu zamówienia w ciaglu szesciu miesiecy kosztorysy sa dla 
nas wiazace i precyzyjne przestrzeganie kosztów jest zawsze 
gwarantowane. Ze wzgledów higienicznych naprawy będą wykonywane 
tylko na nowych lub swiezo wyczyszczonych dywanach. 
 

Maszynowe dzierganie podluznych krawedzi: 11,50 €/m wlacznie z 

pracami przygotowawczymi (ciecie, fortyfikacja kantow). Dzierganie 
zasadniczo tylko w polaczeniu z pralnia. 
Na wiele napraw udzielamy piec lat gwarancji. Wiecej szczególowych 
informacji mozna znalesc w danym kosztorysie. 
 
Zdjecia przykladowe naszej pracy na stronie 
www.teppichreparaturen.de 
 
 
 

http://www.teppichreparaturen.de/


 
Podkłady do dywanów 

wyprobowane i skuteczne: 
 

Super Teppichbremse Elastic  
na tekstylne podlogi na sliskie podlogi  
 

 przeciw falowaniu oraz  stabilna w formie 
slizganiu 
      nadajaca sie do 
 chroni/oszczedza dywan       prania     

   
   2,5 mm gruba                             

   
 

€ za m²  w fasonie  w rolce € za m² 
 

             6,50                                      w szerokosci 60cm        6,90 € 
                          110cm 12,50€
   
 

Korzystne standartowe wymiary 
 
160 x 230 cm  160 x 225 cm 
      23,60  49,00 
 

190 x 290 cm  190 x 290 cm 
      34,70  70,00 
 

240 x 340 cm  240 x 340 cm 
      49,60      102,00 
 
  290 x 390 cm 
            141,00 
 
 
Na zyczenie wysylamy bezplatne próbki z dokladniejszym opisem. 
Wszystkie podklady mozna równiez latwo dociac samemu nozyczkami. 
Bezplatna dostawa przez nasz servis przy minimalnej wartosci zamówienia 
15,00€. Minimalna wartosc zamówienia odpada przy  jednoczesnej dostawie 
oczyszczonych/naprawionych dywanów. 
Alternatywnie mozemy wyslac podklady do dywanów jako pakiet. Przy 
zamówieniu na przynajmniej 25,00€ dostawa jest bezplatna. 
 Dla zamówien ponizej 25,00€ beda pobierane koszty 5,90€. 
 

Przed wlasnym odbiorem podkladu (jedynie w centrali w Düsseldorfie) prosimy 
zawsze o zamawianie telefoniczne, faksem lub e-mailem. 

 


