
Ценова листа

ММ е строителна фирма, извършваща строително- ремонтни дейности. Фирмата
развива широк спектър от дейности, като изключително важно за нас е
качеството на услугите ни. Използването на висококачествени материали е
задължително за нас. Освен това предлагаме услуги, които да отговарят на
модерните тенденции. Когато се нуждаете от нещо различно и по- иновативно
за дома или работното място, ние винаги го правим по ваше желание и
потребност.

Боядисване

БоядисванеЦена за труд

Боядисване с латекс един цвят 3лв./кв.м.

Боядисване с латекс два цвята 4.50лв./кв.м.

Боядисване с латекси – висикопокривни миещи се бои 5лв./кв.м.

Боядисване на огради и решетки с блажна боя 12лв./кв.м.

Боядисване с блажна боя върху равна повърхност 8лв./кв.м.

Боядисване с латекс – освежаващо боядисване 2.5лв./кв.м.

Машинно боядисване с латекс 3лв./кв.м.

Машинно боядисване с блажна боя 8лв./кв.м.



Грундиране 1лв./кв.м.

Облепване с тиксо 0.30лв./м.

Облепване с найлон 0.30лв./кв.м.

Корекции преди боя и подготовка за боя с кит 4лв./кв.м.

Шкурене 4лв./кв.м.

Лепена на тапети 5лв./кв.м.

Сваляне на тапети 2.5лв./кв.м

ВиК УСЛУГИ СОФИЯ
ЦЕНА

Отпушване на сифони за баня или кухня 30 - 75
Отпушване на тоалетна 30 - 60

Отпушване на тоалетна /Канал Ф110/ - машинно 75 - 110
Смяна на спирателен кран 20 - 30
Смяна на водомер 20 - 30
Монтаж на бойлер 50 - 80

Монтаж на вградени перални или сушилни машини 40 - 50
Монтаж на перална машина 30 - 45

Монтаж на душ кабина или вана 130 - 250
Монтаж на хидромасажна вана 150 - 250
Монтаж на хидромасажен панел 50 - 70

Монтаж на джакузи панел 200 - 350
Монтаж на тоалетно казанче 25 - 30
Монтаж на тоалетна чиния за долно и задно отичане 30 - 40
Настройка на тоалетно казанче 20 - 25
Монтаж на моноблок, писуар или биде 30 - 40
Монтаж на дъска за тоалетна чиния 15 - 20
Монтаж на мивка 30 - 40
Монтаж на аксесоари 10 - 15
Монтаж на меки връзки за чиста вода 15 - 25
Монтаж на смесители и батерии за кухня и баня 25 - 35
Монтаж на сифон 20 - 30
Монтаж на душ батерия 30 - 40

Преместване на радиатори По договаряне
Монтаж на радиатори По договаряне
Смяна на тръби По договаряне

Монтаж на гъвкави връзки за мръсна вода По договаряне
Демонтажи По договаряне
Смяна на щрангове / етаж / 120 - 150
Откриване на течове 50 - 80



Отстраняване на течове По договаряне
Изграждане на ВиК инсталация По договаряне

ВИК Цена за труд

Вертикален щранг с Ф110 100лв./на етаж

Окопаване на тръби в баня и къртене цена след оглед

Гипсокартон – Сухо Строителство

Гипсокартон – Сухо Строителство Цена за труд

Окачен таван от гипсокартон 12лв./кв.м.

Таван в баня до 4 кв.м. 150лв./брой

Предстенна обшивка 10лв./кв.м.

Преградна стена 22лв./кв.м.

Скрито осветление стандартно по ъглите 20лв./м.

Рестер таван 10лв./кв.м.

Сух под 20лв./кв.м.

Обръщане с алуминеви ъгли 6лв./м.

Обръщане с пластмасови ъгли 8лв./м.

Редене на минерална и каменна вата 1.5лв./кв.м.

Електро услуги

Електро Цена за труд

Прокарване на ел.инсталация 20лв./точка

Подмяна на ново табло с 4 бушона 120лв./бройка

Подмяна на ново табло с над 4 бушона 120лв + 20лв./брой бушон



Замазки

ЗамазкиЦена за труд

Замазка до 5 см 12лв./кв.м

Замазка над 5 см на всеки см 2лв./кв.м

Армирана замазка с изолационен материал-фибран 18лв./кв.м

Подова замазка с перлитобетон армирана до 6 см 16лв./кв.м

Саморазливна замазка 12лв./кв.м

Зидарии

Зидарии Цена за труд

Зидария с тухли четворки 10лв./кв.м.

Зидария с тухла единичка 15лв./кв.м.

Зидария от газобетонови блокчета с дебелина под 175 мм 15лв./кв.м.

Фугирана тухлена зидария от облицовъчни тухли 30лв./кв.м.

Изолации
Изолации Цена за труд

Полагане на изолация с фибран и стиропор 15лв./кв.м.

Дюбелиране 3лв./кв.м.

Шпакловка с теракол и мрежа 7лв./кв.м.



Минерална мазилка 9лв./кв.м.

Поставяне на фаянс, теракот и гранитогрес
Лепене на плочки Цена за труд

Лепене на Фаянс и Теракота 20лв./кв.м.

Лепене на Гранитогрес 22лв./кв.м.

Обръщане на врати и прозорци с плочки 15лв./м.

Поставяне на лайсни 7лв./м.

Цокъл фабричен 6лв./м.

Цокъл рязан 8лв./м.

Фриз в баня 4лв./м.

Тротоарни плочки 20лв./кв.м.

Обръщане на стъпала с плочки 35лв./брой

Лепене на камък 30лв./кв.м.

Мазилки
Мазилки Цена за труд

Машинна мазилка с турбозол 12.00 лв./кв.м.

Поставяне на метални ъгли в мазилка 5.00 лв./м.

Вароциментова мазилка до 2 см 7.00 лв./кв.м.

Вароциментова мазилка на тавани 10.00 лв./кв.м.

Варо-циментова армирана 12.00 лв./кв.м.

Обръщане на ъгли с вароциментова мазилка 6.00 лв./м.

Минерална мазилка 8.00 лв./кв.м.

Полимерна мазилка 8.00 лв./кв.м.

Силикатна мазилка 8.00 лв./кв.м.

Силиконови мазилка 8.00 лв./кв.м.



Драскана мазилка 8.00 лв./кв.м.

Венецианска мазилка 20.00 лв./кв.м.

Монтажи
Монтажи Цена за труд

Монтаж на моноблок 40.00 лв./бр.

Монтаж на биде 30.00 лв./бр.

Монтаж на перална машина 20.00 лв./бр.

Монтаж на миална машина 20.00 лв./бр.

Монтаж на мивка 20.00 лв./бр.

Монтаж на казанче 20.00 лв./бр.

Монтаж на вентилатор за баня 20.00 лв./бр.

Монтаж на преградна завеса 20.00 лв./бр.

Монтаж на ботуш за мивка 12.00 лв./бр.

Монтаж на смесител 15.00 лв./бр.

Монтаж на бойлер 60.00 лв./бр.

Монтаж на скрито казанче 100 лв./бр.

Монтаж на аксесоари за баня 3.00 лв./бр.

Монтаж на вана 100лв./бр.

Монтаж на вана с подзиждане 150 лв./бр.

Монтаж на душкабина 70 лв./бр.

Ремонти на покриви
Ремонти на покриви Цена за труд

Изграждане на нова конструкция и дъсчена ламперия 30 лв./кв.м.

Разкриване на покрив 2.00 лв./кв.м.



Полагане на мушама 5.00 лв./кв.м.

Монтаж на дървена скара 3.00 лв./кв.м.

Редене на керемиди 2.00 лв./кв.м.

Подмяна на улуци 14.00 лв./м.

Обшиване на комини 60.00 лв./бр.

Хоризонтални улуци 15.00 лв./м.

Вертикални водосточни тръби 15.00 лв./м.

Монтаж на казанче 25.00 лв./бр.

Подмяна на капандури 80.00 лв./бр.

Нанасяне на битумен грунд 4.00 лв./кв.м.

Монтаж на улами 12.00 лв./м.

Шпакловки
Шпакловки Цена за труд

Шпакловка с гипсово лепило 6лв./кв.м.

Шпакловка с F2 или кит на две ръце 5лв./кв.м.

Шлайфане 2лв./кв.м.

Гипсова шпакловка 8лв./кв.м.

Шпакловка с теракол и мрежа на две ръце 8лв./кв.м.

Обръщане с пластмасови ъгли 10лв./м.

Обръщане с алуминиеви ъгли 7лв./м.

Шпакловка върху гипсокартон с мрежа 4лв./кв.м.

Обръщане на врати и прозорци 10лв./м

Груб строеж
Средната ориентировъчна цена за груб строеж на къща е около 120-160
евро/м2. Това е ГРУБИЯ СТРОЕЖ по конструкция ( РЗП + основи + покрив).



Цени за Къртене Почистване Извозване
Къртене Цена за труд

Къртене на бетон 1 кубик 150.00 лв.

Къртене на тухла 1 кубик 40.00 лв.

Къртене на фаянс и теракота 10.00 лв. кв.м.

Къртене на замазка 10.00 лв. кв.м.

Къртене на подпрозоречно пространство 100.00 лв. бр.

Къртене, чистене, сметоизвозване на комин 150.00 лв. бр.

Къртене, чистене, сметоизвозване на отвор за врата 150.00 лв. бр.

Извозване на отпъдъци до 4 кубика 100.00 лв.

Изчистване и изнасяне на отпадъци с асансьор до 4 кубика 130.00 лв.

Изнасяне на отпадъци по стълбите 2.00 лв. на етаж на чувал

Къртене, чистене, сметоизвозване – баня до 15кв.м. 180.00 лв.

Почистване на мазета и тавани София
Цена за труд По договаряне

Почистване на мазета, гаражи и складов - цената се договаря след оглед на
място;

Камини и барбекюта
Проект и изграждане на камини.

Облицовка с естествен камък – оформен.
Облицовка с естествен камък – неоформен.

Облицовка с мрамор и гранит.
Облицовка с изкуствен камък всякакви размери.

Облицовка с камък тип „кокъл“.

цената за барбекю или камина се определя от сложността на модела. Цените се
определя след оглед

Ориентировъчните цени на предлаганите от нас камини са в диапазона от 2500
лв. за камина тип “рамка” до около 5800 лв. за камина от тип “класическа” или

“модерна”, като и двете посочени примерни цени са за камини с френска
горивна камера или Българска горивна камера.



примерни горивни камери цената е без монтаж.

10 kw - 1650 лв. - размери 580/200/450 h 500
15 kw - 1850 лв. - размери 700/280/500 h 560
20 kw - 2320 лв. - размери 800/280/500 h 560
25 kw - 2575 лв. - размери 950/280/500 h 560

НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ САМО ПРИ НАС!


