“SPA SERVICE” Ltd.
spaservicebg.com phone:+359 877800025

Разочарованието от лошото качество остава по-дълго от кратката
радост от ниските цени!

ЦЕНОРАЗПИС
Монтажи на ХМС(Хидро масажни съоръжения) и
ремонти!
1. Монтаж на джакузи . (Включва позициониране и нивелиране на изделието,
свързване ВиК към изградена инсталация с предварително монтирани от
клиента ъглови кранове. Захранване с меки връзки оттичане с твърда
връзка. Захранване на ел.част от наличен противовлажен контакт. Пускане в
експлоатация и обучение за работа на клиентите.) (Не включва разходи за
транспорт и кран, ако е необходим) -450.00 лв.
2. Монтаж на мултифункционална хидромасажна душ кабина(Включва
сглобяване, позициониране и нивелиране на изделието, свързване ВиК към
изградена инсталация с предварително монтирани от клиента ъглови
кранове . Захранване с меки връзки оттичане с мека връзка. Захранване на
ел.част от наличен противовлажен контакт.Пускане в експлоатация и
обучение за работа на клиентите.) -250.00 лв.
3. Монтаж на душ кабина. (Включва сглобяване, позициониране и
нивелиране на изделието. Пускане в експлоатация .)
-150.00 лв.
4. Монтаж на душ кабина по поръчка с плъзгане(Включва сглобяване,
позициониране и нивелиране на изделието. Пускане в експлоатация .)
- 200.00лв.
5. Монтаж на параван . (Включва сглобяване, позициониране и нивелиране
на изделието. Пускане в експлоатация .)
- 100.00лв.
6. Монтаж на праг от полимермрамор (цената не включва лепилото) -30.00лв.
7. Монтаж на душ панел .(Включва сглобяване, позициониране и нивелиране
на изделието, свързване ВиК към изградена инсталация с предварително
монтирани от клиента ъглови кранове.)
- 70.00лв.
8. Монтаж на хидромасажна вана . (Включва позициониране и нивелиране на
изделието, свързване ВиК към изградена инсталация с предварително
монтирани от клиента ъглови кранове. Захранване с меки връзки, оттичане
с мека връзка. Захранване на ел.част от наличен противовлажен
контакт.Въвеждане в експлоатация и обучение за работа на клиентите.)
-250.00 лв.
9. Монтаж на вана с панели . (Включва позициониране и нивелиране на
изделието. Оттичане с мека връзка)
-150.00 лв.
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10.Монтаж на сауна-парна баня. (Включва сглобяване позициониране и
нивелиране на изделието, свързване ВиК към изградена инсталация с
предварително монтирани от клиента ъглови кранове . Захранване с меки
връзки оттичане с мека връзка. Захранване на ел.част от наличен
противовлажен контакт.Пускане в експлоатация и обучение за работа на
клиентите.)
- 350.00 лв.
11.Монтаж на мивка към стена( Включва пробиване на отвори в стената,
закрепване с комплекта крепежни елементи на изделието силикониране към
стената със санитарен силикон. Когато в комплекта няма крепежни
елементи същите се осигуряват от и за сметка на клиента.)
- 40лв.
12.Монтаж на шкаф мивка (Включва сглобяване на изделието и закрепване на
същото със стандартният крепеж на изделието. Ако липсва такъв същият се
осигурява от и за сметка на клиента!) – цена 8% от стойността на
изделието.
13.Монтаж на моноблок ( Включва сглобяване на изделието, позициониране,
фиксиране към пода с крепеж и свързване на ВиК с гъвкави връзки. Ако в
комплекта не е наличен комплект с крепежи същите се осигуряват от и за
сметка на клиента. Гъвкавите връзка ако не са включени в комплекта се
осигуряват от и за сметка на клиента.).
– 50лв.
14.Монтаж на тоалетни чинии, биде – свободно стояща ( Включва,
позициониране, фиксиране към пода с крепеж и свързване на ВиК с гъвкава
връзка. Ако в комплекта не е наличен комплект с крепежи същите се
осигуряват от и за сметка на клиента. Гъвкавата връзка се осигурява от
клиента и за сметка на клиента.)
– 30лв.
15.Монтаж на писоар с механичен флуксор. ( Включва, позициониране,
фиксиране към стената с крепеж и свързване на ВиК. Флуксор на твърда
връзка оттичане на гъжкава или твърда връзка според модела. Ако в
комплекта не е наличен комплект с крепежи същите се осигуряват от и за
сметка на клиента. Ако е необходим специален сифон и същият не се
включва в комплекта, се осигурява от и за сметка на клиента.) – 70лв.
16.Монтаж на писоар с електронен флуксор. ( Включва, позициониране,
фиксиране към стената с крепеж и свързване на ВиК. Флуксор на твърда
връзка оттичане на гъвкава или твърда връзка според модела. Ако в
комплекта не е наличен комплект с крепежи същите се осигуряват от и за
сметка на клиента. Монтаж и пускане в експлоатация на електронният
управляващ блок. Ако е необходим специален сифон и същият не се
включва в комплекта, се осигурява от и за сметка на клиента.) – 120лв.
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17.Монтаж на смесителни батерии – стенни(Включва монтаж на смесителя
към водопровод с ексцентриците от комплекта. Монтаж на изпразнител ако
има такъв в комплекта.)
- 20лв.
18.Монтаж на смесителни батерии – стоящи (Включва монтаж върху мивка,
плот и съединяване на меките връзки на смесителя към водопровод с
ъглови кранове изградени предварително от клиента. Монтаж на
изпразнител ако има такъв в комплекта.)
–20лв.
19.Монтаж на смесителни батерии –термостати (Включва монтаж на
смесителя към водопровод с ексцентриците от комплекта. Монтаж на
изпразнител ако има такъв в комплекта.)
-30 лв.,
20.Монтаж душколона (Включва монтаж на смесителя към водопровод с
ексцентриците от комплекта. Монтаж на останалите компоненти в
зависимост от комплекта).
– 100 лв.
21.Монтаж на тръбно окачване
- 30лв.
22.Монтаж на спирателен кран 1 бр.-6лв. (цената е само за труд не включва
изделието)
23.Монтаж на противовлажен контакт 1бр. – 8лв. (цената е само за труд не
включва изделието)
24.Монтаж на сифон – 20лв. (цената е само за труд не включва изделието)
25.Монтаж на гъвкава връзка-гофрирана между изпразнителя и мръсния канал
– 8.00. (цената е само за труд не включва изделието)
26.Монтаж на структура – 200лв. на мека връзка, 240лв. на статична връзка.
27.Монтаж на аксесoари – 5лв./бр.
28.Монтаж на мебели за баня и огледала – 8% от стойноста на изделието.
29.Монтаж на бойлер – 50лв.
30.Монтаж на осветително тяло – 10 лв.
31.Монтаж на вентилатор – 10 лв.
28. Матиране на стъкла – фигурално едностранно – 100.00 лв/м2.
29. Матиране на стъкла – фигурално двустранно – 180.00 лв/м2.
30. Матиране на стъкла- гладко цяла страна – 40 лв/м2 ,
частично- 80 лв./м2.
31. Разпробиване на мивка на Ø36 – 30лв./бр.
32. Присаждане на смесител на акрилна вана – 100лв.
Предлагаме и всички видове В и К и Ел. услуги!
За всички неупоменати услуги ще бъде допълнително договорена цена за
труд . Всички цени са без ДДС!
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Ценоразписът е валиден за обекти в района на гр.Варна за всички
обекти извън града вкл. кварталите Виница и Галата, за вилните зони и
курортните комплекси се заплаща транспорт! 0.12лв. на километър!

Вземане на размери:
10.лв – в града;
20лв – в комплеките;
10 лв – при над 5 обекта на територията на окръга;
20 лв – при над 5 обекта по черноморието;

За всички монтажи се дава гаранцията
предвидена в законите на Република България!
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