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Услуги и цени  

                                                                        МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ В БАНЯ 

1. Душ кабина /горна част/  360,00 лв   

2. Прав параван за душ / вана – единично стъкло с един брой държач  120,00 лв 

3. Парна От 360,00 до 540,00 лв зависи от модела 

4. Поддушово корито  180,00 лв 

5. Монтаж  и залепване на декоративен подов праг за кабина 72,00 лв 

6. Вана  /включва нивелиране, укрепване към стената и ВиК свързване/ 180,00 лв 

7. Демонтаж на вана 120,00 лв 

8. Вана с хидромасаж /без нагревател/ 300,00 лв 

9. Смесител за борд на вана / цена на отвор  / 48,00 лв 

10. Структура за вграждане /влючва вързване с ВиК и нивелиране, без изграждане на        

куфар от гипсокартон / 
145,00 лв 

11. Хидромасажен панел /окомплектован/ 145,00 лв 

12. Огледало / включително чрез залепване /  +  осветление 78,00 лв 

13. Долен шкаф с умивалник /стоящ/ 72,00 лв 

14. Долен шкаф с умивалник /конзолен/ 96,00 лв 

15. Шкаф комплект /включва сглобяване и монтаж на всички отделни елементи/ 300,00 лв 
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16. Горен шкаф колона 96,00 лв 

17. Горен шкаф без осветление 72,00 лв 

18. Горен шкаф с осветление 90,00 лв 

19. Моноблок със силикониране /включва подмяна на мека връзка до 50 см, ъглов кран 

и гофрирана  канализационна тръба/ 
108,00 лв 

20. Окачена тоалетна с активатор 90,00 лв 

21. Окачено биде със смесител и сифон  120,00 лв 

22. Умивалник със смесител  90,00 лв 

23. Статив /тръбно окачване/ 36,00 лв 

24. Аксесоари / за брой / 18,00 лв 

25.Монтаж на лира или радиатор с кранове 96,00 лв 

26. Демонтаж на лира  40,00 лв 

27. Душ система  180,00 лв 

28. Смесител  60,00 лв 

29. Сифон обикновен 36,00 лв 

30. Сифон линеен  96,00 лв 

29. Сифон за умивалник /пластмасов/ 36,00  лв 

30. Сифон за умивалник /метален/ 48,00 лв 

31. Монтаж на бойлер /включва окачване и свързване с вода и електричество при 

налични ел. и водопроводни изводи/ 
120,00 лв 



32. Демонтаж на бойлер 84,00 лв 

                                                                                         ОВ УСЛУГИ  

33. Монтаж на вентилатор 66,00 лв 

34. Монтаж на радиатор  96,00 лв 

35. Демонтаж на радиатор 48,00 лв 

                                                                                           КЪРТЕНЕ  

37. Пробиване на отвор в тухла/бетон за абсорбатор от ф125 96,00 лв 

38. Цялостно къртене в старабаня / фаянс, теракот, гранитогрес, оборудване и     

извозване на отпадъци до депо/ 
780,00 лв 

                                                                      РЕМОНТ НА ВАНА / ДУШ КОРИТО  

39. Вана – цялостно /включва шлайфане, китосване, ремонт на щети, грундиране и 

полагане на 2 слоя полеуретанов санитарен лак/ 
456,00 лв 

40.Душ корито -  цялостно /включва шлайфане, китосване, ремонт на щети, 

грундиранеи полагане на 2 слоя полеуретанов санитарен лак/ 
240,00 лв 

41. Частичен ремонт / щета до 3 см 180,00 лв 

42. Противоплъзгащо покритие клас R 13 върху плочки или във вана                                           96,00 лв/m2 

                                               КУХНЕНСКИ МОНТАЖИ  

43. Смесител, включително ВКР и сифон 84,00 лв 

44.Миялна машина /включва свързване с ВиК/ 50,00 лв 

45. Пералня 50,00 лв 

46.Мелачка за кухненски отпадъци 60,00 лв 



              ИЗРАБОТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД- ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ 

ОФЕРТА С КРАЙНА ЦЕНА СЛЕД ОГЛЕД 

 

47.Чиста вода на точка От  85,00 лв 

48. Вграден смесител  От  100,00 лв 

49. Вграден смесител с превключвател и изводи От  150,00 лв 

50. Подмяна на водомер  54,00 лв/бр 

                                  КАНАЛИ  

51.Видеодиагностика на канли / през ревизионен отвор/ 96,00 лв 

52. Отпушване на канали От 120.00 лв 

                                            МОНТАЖ НА ВИНИЛОВИ ПЛОСКОСТИ Над 30 m2 в едно помещение 

53. Саморазливна замазка до 5 mm 12,60 лв/m2 

54. Лепене на винилови плоскости / с включено лепило и грунд / 23,40 лв/m2 

55. Монтаж на винил клик система / с включена подложка / 12,00 лв/m2 

56. Монтаж на перваз 3,60 лв/m 

57. Монтаж на преходна лайсна  3,00 лв/m 

                                            ГРАДИНСКИ  

58. Монтаж на къщичка /не включва лакиране и покрив/ От 200,00 до 660,00 лв зависи от модела 

59. Монтаж на навес От 216,00 лв зависи от модела 

60. Монтаж на тента От 120,00 до 420,00 лв зависи от модела 

61. Монтаж на катерушка/пързалка От 120,00 до 240,00 лв 



62. Монтаж на декинг От 60,00 лв 

                                           УСЛУГИ  

63.Посещение за оглед 30,00 лв 

64. Хамалски услуги По договаряне 

 

 

*Обявените цени са за труд с ДДС и не включват допълнителни 

материали за монтаж.  

*Минимална поръчка за посещение – 80,00 лв . 

 


