
 
УСЛУГА ЦЕНА 
  
АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ        ПО ДОГОВАРЯНЕ 

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ   2,00 лв./м2 
ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДОВЕ И ОБЩИ ЧАСТИ НА СГРАДИ ПО ДОГОВАРЯНЕ 
  
Машинно почистване на твърди подови настилки  
(паркет, ламинат, мрамор, гранит, гранитогрес, теракота и др.) 

  1,40 лв./м2 

Ръчно почистване на твърди подови настилки 
(паркет, ламинат, мрамор, гранит, гранитогрес, теракота и др.) 

  0,70 лв./м2 

Почистване и излъскване на паркет ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Полиране (запечатка) - два слоя ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Излъскване на запечатка  ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Кристализация на мраморни подове ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Пастиране и излъскване на гранит ПО ДОГОВАРЯНЕ 

Диамантно шлайфане на мраморни подове                          ПО ДОГОВАРЯНЕ 

Диамантно шлайфане на мозаечни подове ПО ДОГОВАРЯНЕ 

  
Машинно изпиране на под с текстилни покрития  
(мокети, пътеки, килими и др. ) 

  1,40 лв./м2 

Сухо изпиране на мокет и килим  
Пране на стол без тапицирана облегалка, табуретка 
* с тапицирана облегалка 

  3,00 лв./ брой 
  6,00 лв./ брой 

Пране на матрак двустранно 
(вкл. изтупване с Rainbow)  

15,00 лв./ персон 

Пране на диван, фотьойл 
(вкл. изтупване с Rainbow) 

  8,00 лв./ седящо място 

Седалки автомобил до 5 места / над 5 места 60,00 лв. / ПО ДОГОВАРЯНЕ 
  
Ръчно и машинно обезпрашаване 
(твърди и меки подови настилки) 

  0,50 лв./м2 

Забърсване на прах  
от мебели и первази, ключове, контакти, радиатори, парапети  

10,00 лв./ човекочас 

Почистване на первази, декоративни орнаменти 10,00 лв./ човекочас 
Почистване на работни места с подходящи препарати  
(бюра, монитори, клавиатури, телефонни апарати и др.) 

  3,00 лв./ работно място 

  
Събиране и изхвърляне на отпадъци ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Основно почистване на фаянс и санитария в кухни, бани и тоалетни 40,00 лв./брой 
Почистване на мивки, тоалетни чинии   5,00 лв./брой 
Почистване на вани, душ кабини   8,00 лв./брой 
Почистване на силно замърсени фуги (под и стени) ПО ДОГОВАРЯНЕ 
  
Почистване на дограма, прозорци  – едностранно 
* Височина над 2,50 м. 

  1,20 лв./м2 

  2,00 лв./м2 
Почистване на витрини 
* Височина над 3,00 м. 

  1,20 лв./м2 

  2,00 лв./м2 
Почистване на прозорци – алпийски способ ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Почистване на хоризонтални щори   2,00 лв./м2 
Почистване на вертикални щори   2,00 лв./м2 



Миене на съдове ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Обслужване на съдомиялна машина  
(зареждане и прибиране на съдовете) 

  3,00 лв. 

Почистване на фурна 20,00 лв./брой 
Почистване на хладилник 15,00 лв./брой 
  
Доставка и подмяна на изтривалки ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Снабдяване с консумативи и следене на наличностите  
(почистващи препарати, тоалетна хартия и др.) 

ПО ДОГОВАРЯНЕ 

Доставка на ароматизатори и смяна на консумативи за тях лв./ седящо място 
Почистване на прилежащи дворове, паркинги и тротоари   1,00 лв./м2 
  
Почистване след различни мероприятия  
(партита, коктейли  събирания, рождени дни)                                         

лв./ седящо място 

Почистване след ремонт   2,50 лв./м2 
Почистване на прозорци и дограма след основен ремонт  
(махане на лепенки , боя, силикон и силни замърсявания) 

  2,00 лв./м2 

Почистване на мазета, гаражи, балкони и тавански помещения 15,00 лв./ човекочас 
Хамалски услуги  
(изхвърляне на строителни отпадъци, преместване на мебели и др.) 

15,00 лв./ човекочас 

  
Унищожаване на вредители ПО ДОГОВАРЯНЕ 
  
Еко почистване с пара ПО ДОГОВАРЯНЕ 
Еко почистване с био препарати ПО ДОГОВАРЯНЕ 
  
Качване на машини без асансьор   1 лв./етаж 
  
Оскъпяване:  
Стълбища 100 % 
Преместване на мебели  20 % 
Височинна над 2. 5 м 80 % 
След ремонт 30 – 100 % 
Почивни дни, след работно време 20, 50% 
Празнични дни, нощно време 50 % 
  
Транспорт София БЕЗПЛАТЕН 
Транспорт след околовръстен път на София   0,40 лв./км. 
Транспорт извън София   0,40 лв./км. 
Неосигурено място за паркиране    1,00– 2,00 лв./час 
  
Минимална стойност на поръчка:    60,00 лв. 
  
Отстъпки:  
100 – 200 кв. м. 5 % 
201- 300 кв. м. 10 % 
301 – 400 кв. м. 15 % 
Над 400 кв. м.  ПО ДОГОВАРЯНЕ 

 

         *  Всички цени са без ДДС и важат за еднократно посещение. Свържете се с нас: 

    Key 2 Property Management Ltd. Тел: 0700 20 717, GSM: +359 886 66 50 50 
E-mail:  office@key2propertymanagement.com, www.key2propertymanagement.com 
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