
Cipőjavítás árak  
Az árak párra vonatkoznak alapesetben!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Női sarkalás 
tűsarok 1500 Ft 
műanyag, gumi, hasítás 1900 - 2300 Ft 
bőr, trekking, extra 2900 Ft 
 

Férfi sarkalás 
műanyag, gumi, hasítás 3200 Ft 
félbőr, trekking 3900 Ft 
bőr, faszeges bőr 4500 Ft 

 
Egyéb sarokjavítások 

saroklevágás (plusz a flekk díja) 1000 Ft 
sarokemelés (plusz a flekk díja) 500 – 1500 Ft / db 
sarokerősítés / sarokszegzés 1500 Ft / db 
glengvas csere (acél merevítő) 1500 Ft / db 
tűsarok + gallér bőrből 2500 Ft 
platform bőrözés 3000 – 5000 Ft 
női sarok csere / sarok újra bőrözése 5000 / 6000 Ft 
férfi teljes sarok csere / felépítés bőrből 5500 /7500 Ft 
patkó és 'bevas' (beépített vas) 7500 Ft 

 
Női talpalás 

műanyag, gumi, hasítás 2700 Ft 
SVIG olasz dizájn talp, színes 3200 Ft 
telitalp 4500 – 6500 Ft 

 
Férfi talpalás 

műanyag, gumi, hasítás 3200 Ft 
SVIG olasz dizájn, trekking, színes3900 Ft 
telitalp 7500 Ft 
SVIG extra telitalp, (sport/bakancs) 9000 Ft 

 
Egyéb talpjavítások 

talpfolt (törés, repedés és lyuk esetén) 500 Ft / db 
Vibram bakancs formatalp felár 2000 Ft 
talpemelés  (/db) 3000 Ft-tól 

 
Bőr talpalás 

ragasztott (női/ffi) 7000 / 9000 Ft 
faszeges, néptáncos 12000 Ft 
varrott 15000 Ft 
gojzer varrott 18000 Ft 
teljes bőrtalp sarokfelépítéssel 25000 Ft  

 
Talpcsere 

SVIG extra telitalp, (sport/bakancs) 9000 Ft 
körgumis talpcsere (sneaker, sport) 12000 Ft 
talpcsere alkalmi cipőn (rámával) 14000 Ft 
teljes bakancs talpcsere 17000 Ft 
A talpcsere tartalmazza a branzol és/vagy a ráma árát is. 

    Érvényes: 2019. szeptembertől  
         Munkáinkra 3 hónap garanciát vállalunk!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MBT cipőjavítások 

MBT szenzor csere 9000 Ft 
MBT szenzor talpcserével 16000 Ft 

 
Egyéb cipőjavítások 

cipőragasztás 0 – 2500 Ft 
sarokvas / spiccvas 500 Ft / pár 
kézi varrás cipészfonállal 500 Ft / egység 
cipőtágítás 1000 Ft / db 
„cipőnyikorgás” (nem garantálható) 1000 Ft / db 
összerogyott sarok belső javítása 2000 Ft 
spicc javítás (női/ffi) 1500 / 2100 Ft 
branzol csere (foglaló talpbetét) 2500 Ft 
ráma csere 3200 Ft 

 
Cipőfestés (kizárólag fekete színre festünk!) 

szandál, papucs 2500 - 3500 Ft 
női / férfi félcipő 4000 / 5000 Ft 
magas-szárú, bakancs 6000 Ft  
csizma 7000 Ft 
velúr, nubuk, textil és vászon +1000 Ft  
 

Cipőfelsőrész javítások 
ringli / cipőfűző kapocs csere 150 – 500 Ft/db
talpbélés beragasztás 600 Ft 
tűzés 600 Ft / egység 
csat és csatgumi csere 1200 Ft-tól / db 
szandálpánt átalakítások 1200 Ft-tól / db 
zug csere (elasztikus gumibetét) 1200 Ft-tól / db 
foltozás, stoppolás, tépőzár 1200 Ft-tól / db 
'kilyukadt (sport)cipő felsőrész' 1200 Ft-tól / db 
külső bőr díszfolt 1500 Ft-tól / db 
talpbélés csere (bőrből egyedileg) 2500 Ft 
cipőkéreg körbeszegés 2500 Ft 
bokapánt és keresztpánt 3000 Ft 
(torna/sport)cipő körbetűzés 3000 Ft 
sarokbélés (standard) 3500 Ft 
sarokbélés (szivaccsal, extra) 4000 – 5000 Ft 
gyöngyvászon csere bőrre (sportcipő) 6000 Ft 

 
Csizmaszár átalakítások 

szártető körbegumizás 4000 Ft 
csizmaszár levágás 6000 Ft 
szárbővítés 2 cm-ig (cipzár kiengedés) 7000 Ft 
csizmaszár szűkítés 9000 Ft 
csizmaszár bővítés (bőr / zug) 12000 Ft 

  



Táskajavítás / Cipzár 
árak 
Nietsch-Hajmási Cipészműhely 1910 
 
Cipzár és kocsi 

Kocsi csere (cipzár húzó) 
kabát (bontás nélkül) 900 Ft 
táska, lábbeli, pénztárca 1500 Ft 

 
Lábbeli cipzár csere 
félcipő, magas-szárú 3000 Ft / db 
csizma 3500 Ft / db 
lovagló, néptáncos, motoros 4000 Ft / db 
fém cipzár, arany, alpakka, extra 4500 Ft / db 
 
Táska cipzár csere 
zseb, kisebb cipzár 2500 Ft 
válltáska, ridikül 4000 Ft 
hátizsák, utazótáska 5000 Ft 

 
Cipzár beépítés 
cipzár beépítés bokacsizmába 3000 Ft / db 
cipzár beépítés térdcsizmába 4000 Ft / db 
cipzár beépítés táskába 4000 - 5000 Ft
 

 
Apróságok 

szegecs, nitt, ringli, patent, kapocs és más 
fémkellékek, kiegészítők 100 Ft-tól 
(+bontás, tűzés, bőrözés költsége, ha szükséges) 

 
Csat és zár 

csat csere (cipő) 1200 Ft-tól 
csat csere (táska, hátizsák) 1200 Ft-tól 
karabiner csere 1200 Ft-tól 
tukzár csere 1500 Ft 
mágneszár csere 1500 Ft 
'kiszakadt mágneszár' bőrfolttal 2500 Ft 
ridikül zárcsere 3000 Ft-tól 

 
Táskapánt (bőr) 

fültő, pánttartó bőrözés / csere 1200 Ft-tól 
pántcsere gurtniból 2500 Ft / m 
táskalánc (ezüst/arany) 3000 / 3500 Ft / m 
táskapánt bélelése 3500 Ft / m 
táskapánt körbeszegés 4000 Ft 
varrott kész pánt csere (15 mm) 5500 Ft / m 
varrott kész pánt csere (20 mm) 6500 Ft / m 
varrott kész pánt csere (25 mm) 7500 Ft / m 
hengerfül csere (38/55 cm) 6500 / 7500 Ft 
egyedi táskapánt készítés 8000 Ft-tól 

 
Aktatáska 

aktatáska fogó fémszerelék 1500 Ft / db 
aktatáska zárcsere 4000 – 7000 Ft 
aktatáska fogó bőrözés, csere 5000 – 6000 Ft 

Nadrágszíj árak 
Nietsch-Hajmási Cipészműhely 1910 
 
Nadrágszíj és övcsat 

övlyukasztás ingyenes 
bujtató készítés 500 Ft / db 
csatlék készítés 1500 Ft 
nadrágszíj rövidítés, levágás 0 - 1500 Ft  
klasszikus övcsat csere 2500 Ft 
extra övcsat csere 3500 Ft 
öv körbetűzés (~varrás) 3000 Ft 
szíj csere + hozott csat 5000 Ft-tól 

 
100% marhabőr ÖV egyedi méretre készítés 

25/30 mm nadrágszíj készítés 6500 Ft 
35/40 mm nadrágszíj készítés 7500 Ft 
extra vastag prémium 9900 Ft 

 

Ruhajavítás árak 
Nietsch-Hajmási Cipészműhely 1910 
 
Kabát 

kocsi csere 900 Ft 
kocsi csere  tűzéssel 1500 Ft 
 

Cipzár csere 
nadrág, szoknya, farmer 2000 Ft 
dzseki, kabát (normál, 65 cm-ig) 4000 Ft 
bőrkabát (normál, 65 cm-ig) 6000 Ft 
+ 10 cm +1000 Ft 
extra (arany, alpakka) +1000 Ft 

 
Egyéb ruhajavítás 

foltozás 1500 Ft-tól 
nadrágszár felhajtás 2000 Ft 

 
 
 


