Всички цени са ориентировъчни. Те се променят в зависимост от големината и сложността на
обекта. Окончателна оферта може да получите след направен оглед на място. При съгласие
от страна на клиента се подписва договор за изпълнение. В него е описан гаранционния
срок, строително-монтажните работи и срока за изпълнение. Начина на плащане е
поетапно на вноски.

Строителство на къщи
Груб строеж на къщи
Строителство до ключ

130 евро/м2
280 евро/м2

Шпакловане – цена за изпълнение с включени материали
Гипсово лепило двукратно
5лв/м²
Гипсова шпакловка
5.5лв/м²
Шпакловане с SHEETROCK
5лв/м²
Шлайфане на стени и тавани
1.5лв/м²
Шпакловане на таван с мрежа еднократно
7.5лв/м²
Шпакловане на таван с SHEETROCK
7лв/м²
Шпакловане на таван с гипсово лепило двукратно
7лв/м²
Шпакловане с теракол еднократно
6.5лв/м²
Шпакловане с мрежа еднократно
6.90лв/м²
Бояджийски услуги - цена за изпълнение
Боядисване с латекс – един цвят
Боядисване с латекс – два цвята 4лв/м²
Боядисване с латекс - три или повече цвята
Грундиране на стени и тавани преди боядисване
Грунд на стени и тавани преди шпакловане
Сваляне на тапети от стени
Лепене на тапети по стени
Боядисване на парапети и решетки
Отсичане на ъгли
Лепене на плочки – цена за изпълнение
Фаянс, теракот
Поставяне на цокъл
Поставяне на фриз за стена
Направа на под с наклон в баня
Мазилка за плочки
Кутия за тоалетна чиния
Подпрозоръчен плот
Обръщане на врати с поставяне на лайсна
Обръщане на прозорци с поставяне на лайсна

2лв/м²
4.5лв/м²
0.9лв/м²
0.9лв/м²
2лв/м²
5лв/м²
4лв/л.м
3лв/л.м
30лв/м²
7 лв/л.м
7 лв/л.м
По договаряне
14 лв/м²
80 лв/бр
25 лв/л.м
15 лв/л.м
15 лв/л.м

Гипсокартон – цена за изпълнение с включени материали
Монтаж на окачен таван
27лв/м²
Монтаж на растерен таван
28лв./м²
Направа на преградна стена (с вата)
32лв/м²
Полагане на алуминиеви ъгли
8лв/л.м
Поставяне на вата
1.5лв/м²
Направа на предстенна обшивка
27лв/м²

Лепене на гипсокартон
Направа на таван в баня
Изграждане на куфар с цел скриване на тръби

22лв/м²
200лв/бр
90лв/бр

Декоративни мазилки – цена за изпълнение
Направа на декоративна мазилка

30лв./м²

Зидарски работи - цена за изпълнение
Зидане с газобетон
Зидане с тухла единичка и четворка

11лв/м²
9.5лв/м²

Замазка – цена за изпълнение
Направа на Саморазливна замазка
Направа на замазка до 5см
Направа на армирана замазка до 5см

7лв/м²
9лв/м²
10лв/м²

Ел.Част - цена за изпълнение
Монтаж на лунички
Монтаж на луминисцентна лампа
Монтаж на ел. предпазител
Монтаж на токова защита
Направа на канал в бетон
Направа на канал в тухла
Полагане на силов кабел
Поставяне на кабели в гофре
Монтаж на контакти
Монтаж на ел. ключ
Монтаж на плафониера
Монтаж на полилей
Диагностика и ремонт на електрическо табло
Подмяна на стълбищен автомат
Монтаж на монофазен електромер
Монтаж на трифазен електромер

12лв.
18лв.
8лв.
20лв.
7лв./м
3лв./м
4лв./м
2.5лв./м
5лв./бр
5лв./бр
10лв.
25лв.
30-60лв.
45лв.
35лв.
35лв.

ВиК Част- цена за изпълнение
Изграждане на водопровод
Изграждане на канализация
Монтаж на душ батерия
Монтаж на вентилатор
Монтаж на сифон
Монтаж на мивка
Монтаж на моноблок
Монтаж на вградено казанче
Монтаж на батерия
Направа на хоризонтален щранг с включени материали
Направа на вертикален щранг с включени материали

след оглед
след оглед
30лв./бр
20лв./бр
20лв./бр
25лв./бр
40лв./бр
110лв./бр
30лв./бр
След оглед
След оглед

Естествен паркет – цена за изпълнение с включени материали
Циклене, лакиране на стар паркет в помещения
Лепене на нов паркет, циклене, фугиране и лакиране
Пренареждане на паркет с включено лепене в помещения
Редене на паркет с включено лепене
Циклене, лакиране на нов паркет в помещения

15лв/м²
45лв/м²
20лв/м²
23лв/м²
12лв/м²

Монтаж на ламиниран паркет – цена за изпълнение
Поставяне на первази в помещения
2лв/л.м.
Поставяне на лайсни
15лв./бр.
Поставяне на ламинат в помещения
4лв/м²
Топлоизолация - цена за изпълнение с включени материали
Фибран 5см
42лв. /м²
Прозорци - обръщане
10лв. / л.м.
Стиропор 5см с драскана мазилка
40 лв./м²
Неопор 5см с драскана мазилка
45лв. /м²
Обръщане на врати и прозорци с материали
Обръщане на тухла от двете страни
Външно обръщане
Обръщане на Панел от двете страни
Обръщане на ЕПК от двете страни

10лв. л.м
5лв/л.м
10лв. л.м
10лв. л.м

Покриви - цена за изпълнение с включени материали
Изграждане на покрив
По договаряне
Поставяне на хидроизолация на покрив
35лв/м²
Кърти, чисти и извозва - цена за изпълнение
Къртене на всичко в банята с включено извозване на отпадъците
Къртене на тухли
Къртене на плочки в помещения

250 лв/бр.
45лв/куб
4.5лв/м²

