Prislista
(Denna prislista gäller från 1 sep 2020 med reservation för ev tryckfel)
Observera att detta är en cirkaprislista. Variationer i priset kan förekomma beroende på pälskvalitet, hundens
uppförande och skicket den kommer in i. Dessa priser avser tovfria hundar. Tyvärr gör vi inte längre katter.
Vid mycket tovig eller bråkig hund tillkommer 200 kr/15 minuter för merarbete.
Kloklippning och öronrengöring ingår alltid i bad eller frisering
Bara kloklippning görs inte av mig längre, utan det är drop in hos Silverstadens Zoo

Bad liten
Bad mellan
Bad stor
Bad XL
Klippning liten exkl bad
Klippning mellan exkl bad
Klippning liten
Klippning mellan
Klippning stor
Puts
Trimning liten
Trimning mellan

Från 500 kr
Från 750 kr
Från 1 000 kr
Från 1 250 kr
Från 600 kr
Från 750 kr
Från 850 kr
Från 1 000 kr
Från 1 200 kr
Från 300 kr
Från 850 kr
Från 1 000 kr

Ungefärlig storleksguide
Liten allt från toy/dvärg pudel, shih tzu, tax, westie
Mellan Mellan pudel, dvärg schnauzer, engelsk cockerspaniel, wheaten terrier, schnauzer och liknande raser
och blandraser.
Stora Stor pudel, flatcoated retriever (rasklippt), golden retriever (rasklippt), springer spaniel och liknande
raser och blandraser.
XL Stora hundar som skall rakas ner helt tex på sommaren ex golden retriever, labrador retriever, new
foundland, schäfer, leonberger och liknande raser och blandraser.
Obs tänk också på att alla klipptider och priser avser maskinklippning, vill du ha mer päls kvar på ben och
kropp så skriv det på bokningen. Det tar längre tid att bada, föna samt handklippa därav kostar det mer.
Klippning exkl bad: Hunden badas och borstas hemma av ägaren och kommer nybadad, ren, tovfri och torr
endast för klippning. Om hunden inte uppfyller dessa krav så debiteras ägaren enl prislista för klippning inkl
bad om tid finns, annars debiteras priset för den bokade tiden och ni bokas om. Detta på grund av att
verktygen blir förstörda och resultatet blir inte bra och det tar mer tid.
Trimning
För mig vid trimning så handlar det inte alltid om storlek utan hur lång tid det
tar att trimma, tex en westie är en medium en border terrier är en liten, detta handlar
om att en westie är mkt mer ”frisyr” på därav är det lättare att trimma en border där man tar bort nästan allt
på så det är ej lika svårt! Större hundar såsom Airdale och Riesen görs endast efter överenskommelse med
Heléne, maila trimkompaniet@gmail.com

