
14 peças  = cada peça custa 3,33R$       14 peças  = cada peça custa 4,13R$     

de 15 à 24 peças  = cada peça custa 3,12R$       de 15 à 24 peças  = cada peça custa 3,92R$     

de 25 à 34 peças  = cada peça custa 3,07R$       de 25 à 34 peças  = cada peça custa 3,82R$     

de 35 à 50 peças  = cada peça custa 2,91R$       de 35 à 50 peças  = cada peça custa 3,66R$     

de 51 à 69 peças  = cada peça custa 2,76R$       de 51 à 69 peças  = cada peça custa 3,39R$     

de 70 à 84 peças  = cada peça custa 2,55R$       de 70 à 84 peças  = cada peça custa 3,13R$     

85 peças  = cada peça custa 2,39R$       85 peças  = cada peça custa 2,97R$     

14 peças  = cada peça custa 7,30R$       14 peças  = cada peça custa 8,50R$     

de 15 em diante  = cada peça custa 6,80R$       de 15 em diante  = cada peça custa 7,90R$     

tabela de preços - vigência 11/2019 até 04/2020

¹ Nos pacotes PLUS e SOCIAL, para cada peça especial² que o cliente fornecer o cabide, daremos R$0,50 de desconto. As peças 

serão devolvidas passadas e penduradas nos cabides do cliente. Se preferir, utilizaremos nossos próprios cabides, sem conceder 

desconto.

Aceitamos cartões de débito e crédito

Nosso serviço de passadoria é baseado na necessidade do cliente, calculado a partir do tipo e volume das paças a serem passadas.

Como serviço por demanda, o cliente não precisa ter um volume fixo semanal ou mensal, nem a necessidade de manter regularidade do serviço.

Aqui, precisou, chamou! 

o serviço Plus permite incluir diversas peças de roupa, inclusive as 

especiais², desde que não ultrapasse 20% da quantidade total do 

pedido realizado.

Pacote SOCIAL¹ (manga curta)

até

Pacote SOCIAL¹ (manga comprida)

até

Serviço de Passadoria: BÁSICO

a partir de

o serviço Básico NÃO inclui passadoria de peças especiais² como 

camisa social masculina ou feminina, de botão, vestido, jaqueta 

ou casaco, jardineira, macaquinho.

Serviço de passadoria: PLUS¹

a partir de

até até


