ЦЕНОРАЗПИС, 2021
Меки настилки,
тапицерии

Твърди настилки
(мрамор,
мозайка, теракот,
клинкер,
балатум, PVC и
др.)

Стъкла, дограми
и щори
(eдностранно)

Почистване на
кухни

Санитарен фаянс

Обща хигиенна
работа

Добавки върху
основната цена

Минимална
поръчка

Изпиране на мокети – 2.00 лв/м2
Изпиране на килими на място – 3.70 лв/м2
Изпиране на мека мебел – седящо място – 15.00 лв/бр.
Изпиране на мека мебел – фотьойл – 19.00 лв/бр.
Изпиране на мека мебел- табуретка, стол – 10.00 лв/бр.
Почистване с прахосмукачка – 0.70 лв/м2
Машинно измиване – 1.80 лв/м2
Ръчно измиване – 0.80 лв/м2
Полиране /запечатка/ – два слоя – от 8.00 до 11.00
лв/м2
Пастиране и излъскване на гранит –
10.00 лв/м2
Почистване и излъскване на паркет, в т.ч. полиране –
10.00 лв/м2
Почистване на стъпала - 5.00 лв/бр. , минимална поръчка: 50 лв
Почистване на цокъл – 3.00 лв/л.м., минимална поръчка: 50 лв
Стъкла с височина до 3м., едностранно – 1.50 лв /м2
Стъкла с височина над 3м., едностранно – 2.50 лв/м2
Дограми /едностранно/ - 2.00 лв/м
Алпинисти /вишка/ скеле – по договаряне Хоризонтални вътрешни
щори – 3.00 лв/м2
Хоризонтални външни щори – 3.80 лв/м2
Почистване на фурна – 35.00 лв
Почистване на абсорбатор – 25.00 лв
Почистване на хладилник – от 25.00 лв до 55.00 лв
Почистване на микровълнова фурна – 20.00 лв
Комплексно почистване на баня – от 99.00 лв, в зависимост от
квадратурата
Допълнително се таксуват вана, джакузи, душ кабина – 35.00 лв/бр
За всяка допълнителна мивка, тоалетна чиния, санитарен фаянс –
19.00 лв/бр
Комплексно почистване на апартамент, офис – от 4.00 до 6.00 лв/м2
Хамалски услуги (изхвърляне на строителни отпадъци, преместване
на мебели и др.) – по договаряне
Подсигуряване на контейнер – по договаряне
Стъкла с решетки + 100-200%
Почистване на боя + 50%
Почистване след ремонт + 50-70%
Стени + 50%
Почивни дни + 20%
Празнични дни + 50%
Преместване на мебели + 20%
Нощно време + 50%
Делнични дни – 89 лв
Почивни дни – 109 лв

Ценообразуване се калкулира след оглед и договаряне, в зависимост от степента на
замърсяване.
Цените са ориентировъчни и важат за еднократни дейности.
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