ЦЕНОВА ЛИСТА

[Your Company Slogan]

Цените са актуални към дата: 15.06.2015г.

УСЛУГА

Боядисване с латекс един цвят
Боядисване
Боядисване с латекс един цвят .
Боядисване с латекс два цвята
Боядисване с латекси –
висикопокривни миещи се бои
Боядисване на огради и решетки с
блажна боя
Боядисване с блажна боя върху
равна повърхност
Боядисване с латекс – освежаващо
боядисване
Машинно боядисване с латекс
Машинно боядисване с блажна боя
Грундиране
Облепване с тиксо
Облепване с найлон
Корекции преди боя и подготовка за
боя с кит
Шкурене
Лепена на тапети
Сваляне на тапети
ВИК УСУЛУГИ
Хоризонтален щранг
Вертикален щранг
Окопаване на тръби в баня и
къртене цена след оглед
Подмяна на водомери
Гипсокартон – Сухо Строителство
Окачен таван от гипсокартон
Таван в баня до 4 кв.м.

НОМЕР УСЛУГА

РЕД

-

-

ЦЕНА ЗА ТРУД

Предстенна обшивка
Преградна стена
Скрито осветление стандартно по
ъглите
Рестер таван
Сух под
Обръщане с алуминеви ъгли
Обръщане с пластмасови ъгли
Редене на минерална и каменна
вата
Прокарване на ел.инсталация
Подмяна на ново табло с 4 бушона
Подмяна на ново табло с над 4
бушона
ЗАМАЗКИ УСЛУГИ
Замазка до 5 см
Замазка над 5 см на всеки см
Армирана замазка с изолационен
материал-фибран
Подова замазка с перлитобетон
армирана до 6 см
Саморазливна замазка
ЗИДАРИИ УСЛУГИ
Зидария с тухли четворки
Зидария с тухла единичка
Зидария от газобетонови блокчета с
дебелина под 175 мм
Фугирана тухлена зидария от
облицовъчни тухли
ИЗОЛАЦИИ УСЛУГИ
Полагане на изолация с фибран и
стиропор
Дюбелиране
Шпакловка с теракол и мрежа
Минерална мазилка
КЪРТЕНЕ УСЛУГИ
Къртене на бетон 1 кубик
Къртене на тухла 1 кубик
Къртене на фаянс и теракота
Къртене на замазка

Къртене на подпрозоречно
пространство
Къртене, чистене, сметоизвозване
на комин
Къртене, чистене, сметоизвозване
на отвор за врата
Извозване на отпъдъци до 4 кубика
Изчистване и изнасяне на отпадъци
с асансьор до 4 кубика
Изнасяне на отпадъци по стълбите
Къртене, чистене, сметоизвозване –
баня до 20кв.м.
ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ
Лепене на Фаянс и Теракота
Лепене на Гранитогрес
Обръщане на врати и прозорци с
плочки
Поставяне на лайсни
Цокъл фабричен
Цокъл рязан
Фриз в баня
Тротоарни плочки
Обръщане на стъпала с плочки
Лепене на камък
МАЗИЛКИ УСЛУГИ
Машинна мазилка с турбозол
Поставяне на метални ъгли в
мазилка
Вароциментова мазилка до 2 см
Вароциментова мазилка на тавани
Варо-циментова армирана
Обръщане на ъгли с вароциментова
мазилка
Минерална мазилка
Полимерна мазилка

