
tuotteen valmistuskustannukset alkaen, ei sisällä kankaita tai muita materiaaleja
 (ellei toisin ilmoiteta)

Verhot (max. korkeus 2,5m) alkaen
Sivuverhojen ympäriompelu (sis.verhonauhan ja painot) 28,00 €              
Sivuverhot vaativilla kuviokohdistuksilla  (sis.verhonauhan ja painot) 35,00 €              
Vuoritettu verho  (sis.verhonauhan ja painot) 40,00 €              
Paneeliverho (sis.tarranauhan, ei painolistaa) 25,00 €              
Vuoritettu paneeliverho (sis.tarranauhan, ei painolistaa) 38,00 €              
Purjerengasverho (sisältää max 10 rengasta) 38,00 €              

Kapat alkaen
Suora /m 13,00 €              
Muotokappa /m 18,00 €              
Käsin laskostettu /m 20,00 €              
Rullakappa /m 18,00 €              
Valelaskoskappa /m² 30,00 €              
Harjalla ja kujalla kapan hinta + 3,00 €                
Ripustuslenkeillä /-nauhoilla kapan hinta + 6,50 €                
Kanttaus vinonauhalla kapan hinta + 3,00 €                
Leveä kanttaus kapan hinta + 4,00 €                

Laskosverhot alkaen
Rengasnauhoilla (+tarvikkeet) /m² 35,00 €              
Puikoilla (+tarvikkeet) /m² 35,00 €              
Vuoritettu laskosvehro (+tarvikkeet) /m² 55,00 €              
Välikoristeen kiinnitys /m 6,00 €                

Tyynynpäälliset alkaen
Tyyny vetoketjulla (sis.vetoketjun) 18,00 €              
Tyyny napeilla 15,00 €              
Putkityyny vetoketjulla (sis.vetoketjun) 20,00 €              
Boksityyny vetoketjulla(sis.vetoketjun) 25,00 €              
Tereellä(sis.vetoketjun) tyynyn hinta + 6,00 €                
Sisätyyny 35x65cm 9,50 €                
Sisätyyny 40x40cm 5,80 €                
Sisätyyny 50x50cm 7,80 €                
Sisätyyny 60x60cm 11,80 €              

Pöytäliinat (max. pituus 2,5m) alkaen
Päärmeillä 20,00 €              
Jiirikulmilla 25,00 €              
Vinonauhalla (ei sis.nauhan hintaa) 25,00 €              
Leveällä kantilla 25,00 €              

Kaitaliinat, tabletit alkaen
Kaitaliina päärmeellä 8,00 €                
Kaitaliina ympäriommeltu 12,00 €              

Hinnat sisältävät alv 24%

la cabra design

Sisustusalan hinnasto



Kaitaliina vinonauhalla (ei sis.nauhan hintaa) 12,00 €              
Kaitaliina leveällä kantilla (+ jiirikulmat) 15,00 €              
Tabletit 8,00 €                
Tabletit jiirikulmalla 10,00 €              
Tabletit vinonauhalla  (ei sis.nauhan hintaa) 8,00 €                

Päiväpeitot alkaen
Yhden hengen

päärmättynä 45,00 €              
kanttaus vinonauhalla 60,00 €              
kanttaus kaitaleella, jiirikulmat 75,00 €              
vuoritettu (vanu välissä) /m² 35,00 €              

Parisängyn (sauma keskellä)
päärmättynä 70,00 €              
kanttaus vinonauhalla 90,00 €              
kanttaus kaitaleella, jiirikulmat 110,00 €            
vuoritettu (vanu välissä) /m² 25,00 €              

Irtopäälliset alkaen
Patja 65,00 €              
Muotoonleikattu patja 90,00 €              
Taittopatja 110,00 €            
Istuintyyny 20,00 €              
Tuolihuppu 45,00 €              
Nojatuoli 150,00 €            
Sohva 200,00 €            

Helmalakanat alkaen
80+200cm 80,00 €              

vastalaskokset kulmissa 110,00 €            
ympärilaskostettu 150,00 €            

160x200cm 100,00 €            
vastalaskokset kulmissa 120,00 €            
ympärilaskostettu 180,00 €            

Kankaan valmistaminen kierrätysmateriaaleista /m² 42,00 €              

metrivetoketju / m
4mm 3,50 €
6mm 4,00 €

Sisustussuunnittelu

Mittaus- ja suunnittelukäynti 35,00 €              
Konsultaatiokäynti ja suullinen neuvonta 35,00 €              
Kokonaisvaltainen suunnittelutyö /tunti 45,00 €              

Materiaalit eivät sisälly hintoihin.
Hinnat ovat suuntaa-antavia.



Verhoilu
esimerkiksi:
Artek 611-tuoli

a´
musta pellavanauha 50mm, menekki 12,8m/tuoli 9,00 € 115,00 €            
työ 85 € 85,00 €

yhteensä 200,00 €            

Verhoilutöiden hinnat arvioidaan aina tapauskohtaisesti

Kansallispuvut

Kansallispuvun tai puvun osan valmistus ja korjaustyöt hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti
työssä olevien erikoistekniikoiden, kirjontojen yms. vuoksi.

Korjausompelu
esimerkiksi:
Housut
Lyhennys: suorat housut, farkut 15 €
Lyhennys: käsin ompelu 25 €
Lahkeiden kavennus 20 €
Paikkaukset, alkaen 10 €

Hameet ja leningit
Lyhennys: kapea helma koneella 15 € käsin 30€
Lyhennys: kapea helma, vuorillinen 20 € käsin 35€
Lyhennys: leveä helma, alkaen 20 € käsin 40€
Lyhennys: leveä helma, vuorillinen, alkaen 25 € käsin 50€
Sivusaumojen sisään-/ulosotto saumoista, alkaen 20 €
Vyötärön sisään-/ulosotto 25 €

Puserot ja paidat
Hihojen lyhennys, suorat 15 € kalvosimella 30€
Sisään-/ulosotto saumoista 15 €
Helman lyhennys 15 €
Pääntien/kauluksen korjaukset, alkaen 20 €

Takit, jakut ja bleiserit
Hihojen lyhennys 30 €
Hihojen lyhennys halkiolla 35 €
Sisään-/ulosotto sivusaumoista vuorilla, alkaen 35 €
Helman lyhennys, alkaen 30 €

Hää-, ilta- ja vanhojentassipuvut alkaen
Hää-, ilta- ja vanhojentassipuvun lyhennys  60 €
olkainten valmistus  40 €

Pienet korjaustyöt
Napin ompelu, kpl 2 €
Napinläpi, koneelle, kpl 3 €
Napinläpi, käsin, kpl 8 €


