ФРЕСКО - A 64 ЕООД почистване, професионално почистване,Предлагагаме
комплексно почистване до най-малките детайли, както и разделно почистване на подови
настилки, прозорци, санатирни възли, обезпрашаване на мебели и др.,Машинно измиване на
твърди подови настилки,Машинно пране на килими и мокет,Пране на тапицерия и мека
мебел,Измиване на прозорци,Измиване на дограма,Почистване на дървени
плоскости,Почистване на врати,Измиване на стъпала; Измиване на щори,Измиване на
осветителни тела,Измиване на преградни стени,Измиване на санитарни помещения и
фаянс,Почистване с прахосмукачка,Неспецифична хигиенна работа,Предлагагаме комплексно
почистване до най-малките детайли разделно почистване на подови настилки, прозорци,
санатирни възли, обезпрашаване на мебели и др. Машинно измиване на твърди подови
настилки,Машинно пране на килими и мокет,Пране на тапицерия и мека мебел,Измиване на
прозорци,Измиване на дограма,Почистване на дървени плоскости,Почистване на
врати,Измиване на стъпала,Измиване на щори,Измиване на осветителни тела,Измиване на
преградни стени,Измиване на санитарни помещения и фаянс,Почистване с
прахосмукачка,Неспецифична хигиенна работа :: Цени

ТВЪРДИ НАСТИЛКИ (мрамор, мозайка, теракот, балатум, PVC и др.)
1,00
Пране на килими , мокети и пътеки
Измиване на стъкла
0.70 лв./к
Измиване на щори
1,50 лв./к
Изпиране на мека мебел
3 лв./седя
В
В
Комплексно вътрешно изпиране на автомобили
50 лв./бр
Прахосмучене на стени и др.повърхности
По догова
Изхвърляне на отпадъци, преместване на мебели
По догова
Машинно измиване
1,00 лв./к
Ръчно измиване
0,70 лв./к
Полиране / запечатка /
2.00лв./кв
Почистване и излъскване на паркет
1.50 лв./к
Алпинисти
По догова
САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
По догова
ОБЩА ХИГИЕННА РАБОТА
(забърсване на прах от мебели и первази, измиване на ключове, контакти, радиатори и др.)По догова
Хамалски услуги (изхвърляне на строителни отпадъци, преместване на мебели и др.)
По догова
ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА НА ХИГИЕНАТА
(прахосмукиране, измиване на твърди настилки, стъкла, забърсване на прах и др.)
По догова
Комплексно почистване
2.90 лв./кв. м
Минимална стойност на поръчка вЂ“ 70.00лв
Отстъпка до 50% при количество и абонамент
Завишаване на цени от 40% до 150% :

*
*
*
*
*

при утежнени условия
силна замърсеност
почистване след ремонт
ръчен труд
неблагоприятни условия за работа

В
Всички цени са без ДДС.

