
Servicii de cusut 

Include: cusut tivuri laterale și inferioare, volan decorativ pentru acoperirea șinei/galeriei,
aplicat rejansă lată albă sau transparentă de 6.5 sau 10 cm, model pliu cu pliu
(creion), cu raport de încrețire 1/2 sau 1/2.5, sau tiv pentru bară.
PREȚ: de la 25 RON/ML, cu rejansă inclusă

Pachet Standard

Include: cusut tivuri laterale și inferioare, volan decorativ pentru acoperirea șinei/galeriei,
aplicat rejansă lată albă sau transparentă de 10 până la 17 cm, modele speciale (fagure, X,
cupă, cute 3 câte 3, rejansă WAVE), cu raport de încrețire 1/2 sau 1/2.5 sau 1/2.8 (wave) 
PREȚ: de la 32 RON/ML, cu rejansă inclusă

Pachet Medium

Include: cusut tivuri laterale și inferioare, croit în unghiuri sau arcade (după caz), volan decorativ
pentru acoperirea șinei/galeriei, aplicat rejansă lată albă sau transparentă de 10 până la 17 cm,
modele speciale (fagure, X, cupă, cute 3 câte 3, wave), cu raport de încrețire 1/2 sau 1/2.5. 
PREȚ: de la 45 RON/ML, cu rejansă inclusă

Pachet Premium

 
NOTA: PRETURILE SUNT APLICABILE EXCLUSIV PENTRU MATERIALELE 

ACHIZITIONATE DIN MAGAZINUL NOSTRU!



Alte servicii

Cusut perdea/draperie pe capse (ocheți) 
Perdele și draperii

Preț: de la 30 RON/ML + REJANSĂ ( 4 RON/ML) + OCHETI
(5 RON/BUC)

Cusut perdea/draperie pe rejansă pentru bară

Preț: de la 20 RON/ML + REJANSĂ ( 7 RON/ML)

Cusut perdea/draperie pe bride
Preț: de la 30 RON/ML



Cusut storuri romane/austriece
Preț: de la 85 RON/MP

Cusut perdea/draperie pe cute
Preț: de la 45 RON/ML

Alte textile pentru casă - PRETURI LA CERERE
Cusut lenjerie de pat completă (2 fețe pernă, cearșaf pat, cearșaf pilotă)
Cusut față de pernă
Cusut cearșaf pat
Cusut cearșaf pilotă
Cusut cuvertură simplă
Cusut cuvertură cu volan
Cusut față de masă dreaptă
Cusut față de masă ovală
Cusut napron



Măsurători și montaj
Măsurătorile se efectuează doar după o discuție prealabilă cu unul din consultanții noștri cu privire la situația
fiecărui client. Se va percepe o garanție de 200 RON pentru clienții din Județul Prahova, Ilfov și București și 350
RON pentru clienții aflați la o distanță de peste 60 km de magazinul nostru, dar în interiorul acelorași județe. Aceste
sume se vor restitui clientului la plasarea comenzii. Dacă nu se plasează o comandă în urma măsurătorilor,
garanția nu poate fi restituită. Pentru proiecte aflate la o distanță de peste 120 km de Ploiești, se va face o ofertă
personalizată pentru costul măsurătorilor.

Montaj - Rapid, profesionist, curat și garantat!
Serviciul de montaj include montarea sistemelor de prindere și a materialelor, a accesoriilor de
prindere și, acolo unde este cazul, reglarea acestora și încrețirea perdelelor/draperiilor. Prețul pentru
montaj se calculează în funcție de zona în care locuiți sau doriți să executăm lucrarea, astfel:

Ploiești/Jud Prahova:  150 RON/ deschidere*
București și Ilfov: 200 RON/ deschidere*
Localități aflate la o distanță mai mare de 120 km de Ploiești: cere o ofertă personalizată!
DESCHIDERE = o fereastră sau un grup de mai multe ferestre alăturate în cadrul aceluiași perete.
Pentru mai mult de 12 deschideri aflate într-o singură locație, se va face o oferta de pret
personalizata.
NOTA!: Pentru situațiile de montaj atipice sau cu pereți slabi, pretul/deschidere poate suferi
modificări!



Întreținere periodică
Știm cât de greu îți este să cureți singur perdelele și draperiile. Tocmai de aceea, îți oferim serviciul de întreținere
periodică, pentru ca tu să stai liniștit și să te bucuri de perdelele tale ca în prima zi!
Serviciul este disponibil doar pentru clienții magazinului OANA.

Deplasare
Ploiești și zona metropolitană: GRATUIT
București (inclusiv zona metropolitană) și Jud. Ilfov: 300 RON
Pentru solicitări din alte localități și județe, prețul se calculează în funcție de distanță.

Demontare/Montare
Între 1-5 deschideri/locație 70 RON/ deschidere*
Între 5-10 deschideri/locație:  50 RON/ deschidere*
Peste 10 deschideri/locație: cere o ofertă personalizată
*DESCHIDERE = o fereastră sau un grup de mai multe ferestre alăturate în cadrul aceluiași perete. Pentru mai mult
de 10 deschideri aflate într-o singură locație, se va face o ofertă de preț personalizată.

Curățare
Perdele: 9 RON/mp
Draperii subțiri/medii: 12 RON/mp
Draperii groase: 15 RON/mp
Storuri Romane: 20 RON/mp (este inclusă demontarea pânzelor de pe sistem)

Reparații sisteme de prindere neacoperite de garanție
Ploiești și zona metropolitană: 50 RON/ intervenție*
Județul Prahova:  80 RON/ intervenție*
București și Ilfov: 100 RON/ intervenție*
Localități aflate la o distanță mai mare de 120 km de Ploiești: 150 RON/ intervenție* 

*NU sunt incluse piesele de schimb.



Serviciul de surfilat covoare
 

PRET: de la 10 RON/ML*
* OBSERVATII:
1. Pretul include exclusiv surfilatul covorului.
2. Nu executam surfilaj pe colturile interioare ale covorului.
3. Nu taiem covoare dupa schita. Va rugam sa aduceti covoarele deja taiate.
4. Nu surfilam covoare cu o lungime a firului mai mare de 2 cm, sau cu o grosime 
totala mai mare de 3 cm.
5. Dimensiune maxima admisa: 2x3 M
6. Va rugam sa aduceti covoarele curate! Nu surfilam covoare murdare!
7. Zi de livrare a comenzilor: SAMBATA, intre orele 11:00-15:00
8. Pentru traversele achizitionate din magazinul nostru, pretul este de 5 RON/ML.
9. Serviciul este disponibil doar in Ploiesti


