Основно почистване
Обекти до 100 м²
Обекти от 100 м² до 300 м²
Обекти от 300 м² до 800 м²
Обекти от 800 м² до 1300 м²
Обекти над 1300 м²
Индикативна цена на м²
5,50 - 6,50 лв.
5,00 - 6,00 лв.
4,00 - 5,00 лв.
4,00 - 4,50 лв.
3,50 - 4,00 лв.
►Основно почистване включва почистване на дограма и измиване на прозорци, почистване на санитарни възли, почистване и обезпрашаване на корпусна мебел, кухненско оборудване (външно),
врати, ключове, контакти. Комплексно почистване на подови настилки, почистване на тераси
►Основно почистване не включва и при желание се таксува допълнително - вътрешно почистване на мебели и оборудване, пране на мека мебел

Подови настилки
Машинно почистване на твърди настилки
Машинно почистване на меки подови настилки - мокет
Прахосмучене
Машинно почистване на паркинги и гаражи
Прозорци и фасади
Почистване на дограма
Измиване на прозорци - едностранно
Почистване на щори
Измиване на фасади
Пране на мека мебел
Стол
Табуретка
Фотьойл/кресло
Диван двуместен/канапе
Диван триместен
Диван четириместен
Ъглов дива
Почистване на матраци
Ръчно почистване на мека мебел - естествена кожа
Машинно почистване на автотапицерии
Други почистващи услуги
Обезмасляване и почистване на фурна вътрешно
Почистване на хладилник вътрешно с вкл. подреждане
Вътрешно почистване на шкафове и мебели
Химическо чистене с включена доставка
Почистване на мухъл

до 100 м²
от 100 м² до 300 м²
от 300 м² до 800 м²
от 800 м² до 1300 м²
над 1300 м²
1,60 лева/м²
1,50 лева/м²
1,40 лева/м²
1,20 лева/м²
1,00 лева/м²
1,80 лева/м²
1,60 лева/м²
1,50 лева/м²
1,30 лева/м²
1,10 лева/м²
1,00 лева/м²
0,80 лева/м²
0,70 лева/м²
0,60 лева/м²
0,50 лев/м²
240 лв.
240 лв.
1,00 лева/м²
0,80 лева/м²
0,60 лева/м²
до 100 м²
от 100 м² до 300 м²
от 300 м² до 800 м²
от 800 м² до 1300 м²
над 1300 м²
1,80 - 3,00 лева/л.м.
1,80 - 3,00 лева/л.м.
1,80 - 3,00 лева/л.м.
1,80 - 3,00 лева/л.м.
1,80 - 3,00 лева/л.м.
1,20 лева/м²
1,10 лева/м²
1,00 лева/м²
0,90 лева/м²
0,80 лева/м²
2,40 лева/м²
2,10 лева/м²
1,90 лева/м²
1,60 лева/м²
1,40 лева/м²
По договаряне и в зависимост от квадратури, сложност на изпълнение и способ (вишка, телескопи, алпинисти)
до 10 бр.
За по голям обем
д
10,00 лева
о
10,00 лева
г
20,00 лева
о
50,00 лева
в
60,00 лева
а
80,00 лева
р
80,00 - 120,00 лева
я
20,00 лева/персон
н
по договаряне
е
по договаряне
Обекти до 100 м²
За по голям обем
20,00 лева
20,00 - 60,00 лева
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне

►Всички посочени цени са ориентировъчни и подлежат на промяна двупосочно в зависимост от локация, степента на замърсеност, общия абем на възлагане, време на реакция и други фактори
касаещи услугата.
►Всички посочени цени са с ДДС
►Нашата най-голяма сила в почистващите услуги е именно индустриалното почистване и почистването след ремонт. Освен човешкия ресурс, който е съставен от професионалисти с дългогодишен
опит имаме и солиден машинен парк, както и работим единствено и само с професионална химия на италианския производител KITER.
Редица софийски почистващи фирми ни ползват за подизпълнители по техни поръчки за основни почиствания, индустриални почиствания и такива след СМР

