
 

 

 

INFORMACIJA  

KLIENTAMS 
 

 

 

KOSMETINIS (HIGIENINIS)  kirpimas - kerpamos tik pėdutės, pilvas, ausys, užpakaliukas. 

PILNAS kirpimas – į kainą įskaičiuotas maudymas, viso kūno kailio kirpimas, nagų kirpimas. 

 

Jei šuniukas turi sąvėlų, priemoka prie kirpimo + 20-40 Lt (€5,79-11,58) 

SVARBU: 

* Pavėlavus daugiau nei 15 min., šuns kirpimo rezervacija atšaukiama. 

** Jei gyvūnas yra agresyvus arba nevaldomas, pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti procedūras. 

*** Prašome pavedžioti šuniukus prieš kirpimą. 

**** Šuns palaikymas salone po kirpimo  10 Lt / 1 valanda (€2,90) 

 

Orientacinės pilno kirpimo kainos (kaina gali būti derinama individualiai pagal šuns kailio būklę): 

 

Populiariausios veislės: 

 Jorkšyro terjeras 50-60Lt (€14,48-17,38) (priklausomai nuo šuns dydžio) 

 Maltos bišonas 50-60Lt (€14,48-17,38)  (priklausomai nuo šuns dydžio)  

 Garbanotasis bišonas 60-80 Lt (€17,38-23,17) 

 Ši cu 60-80 Lt (€17,38-23,17) 

 Kinų kuoduotasis šuo 60-80 Lt (€17,38-23,17) 

 Pomeranijos, mažasis špicas 50-60Lt (€14,48-17,38) 

 Kviečiaspalvis švelniaplaukis terjeras 70-100 Lt (€20,27-28,96) 

 Anglų, amerikiečių, rusų kokerspanielis 80-100 Lt (€23,17-28,96) 

 

Didelės veislės: 

 Auksaspalvis retriveris 120 Lt (€34,75) 

 Akita 150 Lt (€43,44) 

 Aliaskos malamutas 150 Lt (€43,44) 

 Belgų aviganis 100 Lt (€28,96) 

 Čiau čiau 150 Lt (€43,44) 

 Juodasis rusų terjeras 120 Lt (€34,75) plikai mašinėle, 170 (€49,23) Lt standartinis kirpimas 

žirklėmis. 

 Niūfaundlendas 150 Lt (€43,44) 

 Sibiro haskis 100 Lt (€28,96) 

 Samojedas 150 Lt (€43,44) 

 

 

 



 

 

 

Šiurkščiaplaukiai: 

 Vakarų Škotijos baltasis terjeras 60-80 Lt (€17,38-23,17) (trimingavimas +20-30 Lt (€5,79-8,69)) 

 Škotų terjeras 60-80 Lt (€17,38-23,17) (trimingavimas +20-30 Lt (€5,79-8,69)) 

 Cvergšnauceris 60-80 Lt (€17,38-23,17) (trimingavimas +20-30 Lt (€5,79-8,69)) 

 Mitelšnauceris 80-90 Lt (€23,17-26,07) (trimingavimas +30-40 Lt (€8,69-11,58)) 

 Foksterjeras 70 Lt (€ 20,27) (trimingavimas +20-30 Lt (€5,79-8,69)) 

 Džeko Raselo, Parsono Raselo terjeras 60-80 Lt (€17,38-23,17) 

 Velso terjeras 70-80 Lt (€ 20,27-23,17) (trimingavimas +20-30 Lt (€5,79-8,69)) 

 

Pudeliai: 

 Toypudelis (iki 30 cm)  50-70 Lt (€14,48-20,27) 

 Nykštukinis pudelis  (iki 35 cm) nuo 60-80 Lt (€17,38-23,17) 

 Mažasis pudelis ( iki 45 cm) nuo 70-90 Lt (€20,27-16,07) 

 Didysis pudelis (nuo 45 cm) nuo 80-100 Lt (€23,17-28,96) 

 RUOŠIMAS PARODAI + 20-50 Lt (€5,79-14,48) 

 

PAPILDOMOS PASLAUGOS    
Sąvėlų šukavimas (1h darbo)  40 Lt (€11,58) 

Nagų kirpimas    5-10 Lt (€1,45-2,90) 

Ausų pešiojimas 5-10 Lt (€1,45-2,90) 

 

Parodoms ruošiamos veislės: 

 Airių kviečiaspalvis švelniaplaukis terjeras 

 Aliaskos malamutas, Sibiro haskis 

 Jorkšyro terjeras 

 Lasos apsas 

 Maltos bišonas 

 Pudeliai (visų dydžių) 

 Špicas (nykštukinis, mažasis) 

 Ši cu 

 

 

 


