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ОФЕРТА 
за 

АБОНАМЕНТ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ 
 

Квадратура Квадратура Квадратура Квадратура 

До 230квм. 230квм. до 270квм. 270квм. до 300квм. 300квм. до 400квм. 

 Посещение всеки 
месец. 

 Почистване от 
боклуци. 

 Отпушване на 
воронки. 

 Измазване на 
проблемни 

места(като 
комини, воронки и 
бордове)с течна 

хидроизолация до 
20лм. 

 При проблем 
посещение от 2 до 

24 часа. 

 При необходимост 

монтаж на 
хидроизолация с 
полиестерна 

основа 3.0кгм. до 
5.00м² 

за отстраняване на 
проблема.  

 Посещение всеки 
месец. 

 Почистване от 
боклуци. 

 Отпушване на 
воронки. 

 Измазване на 
проблемни места(като 

комини, воронки и 
бордове)с течна 
хидроизолация до 

25лм. 

 При проблем 

посещение от 2 до 24 
часа. 

 При необходимост 
монтаж на 

хидроизолация с 
полиестерна основа 
3.0кгм. до 7.00м²  

за отстраняване на 
проблема. 

 Посещение всеки 
месец. 

 Почистване от 
боклуци. 

 Отпушване на 
воронки. 

 Измазване на 
проблемни 

места(като комини, 
воронки и бордове)с 
течна хидроизолация 

до 30лм. 

 При проблем 

посещение от 2 до 24 
часа. 

 При необходимост 
монтаж на 

хидроизолация с 
полиестерна основа 
3.0кгм. до 10.00м² 

за отстраняване на 
проблема. 

 Посещение всеки 
месец. 

 Почистване от 
боклуци. 

 Отпушване на 
воронки. 

 Измазване на 
проблемни 

места(като комини, 
воронки и 
бордове)с течна 

хидроизолация до 
40лм. 

 При проблем 
посещение от 2 до 

24 часа. 

 При необходимост 

монтаж на 
хидроизолация с 
полиестерна основа 

3.0кгм. до 15.00м². 
за отстраняване на 

проблема. 

ЦЕНА 50.00лв.  на 
месец 

ЦЕНА 70.00лв.  на 
месец 

ЦЕНА 100.00лв.  на 
месец 

ЦЕНА 150.00лв.  на 
месец 
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Условия на абонамента. 
 

 
 

 Условията са същите както за жилищни сгради в посочените до тези 

квадратури на покрива. 
 

 За по-голями квадратури и обекти извън гр.София цените се договарят на 
място. 

 

 Ценита са за стандартни покриви и не важат за покриви с керемиди. 

 

 Преди подписване на договор за абонамент задължителен оглед на покрива. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
С уважение:  
 

Младен Младенов  

/0988 89 12 12/  
 
Момчил Вартанян  

/0898 830 832/  


