
ЦЕНОВА ЛИСТА 

         ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖНИ УСЛУГИ 
МЕБЕЛИ Единична цена

60 лв
Шкафове за обувки 30 лв

180 лв
Гардероби:

         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до 90 см. 32 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до 170 см. 60 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до  220см. 90 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – до 265 см. 110 лв
         - гардероб с включени отваряеми части и стандартно оборудване – над 265 см. 150 лв
         - вграждане на скрин или делително разпределение - 1 бр. 18 лв
         - монтаж на паспарту 15 лв

       - допълнителни аксесоари и механизми за вграждане - 1 бр. 6 лв
Самостоятелни легла 30 лв
Самостоятелни легла ( с чекмеджета или механизъм ) 60 лв
Комплект легла с ракла 50 лв
Разглобени подматрачни рамки – 1 бр. 10 лв
Нощно шкафче 18 лв
Скрин 45 лв
Тоалетка / Пейка – ракла 25 лв
Етажерки, шкафове, витрини, надстройки и др. :
      - корпус – една самостоятелна секция 20 лв
      - отваряема част (врати или чекмеджета) - 1 бр. 6 лв
Бюра:
      - корпус – плот и 2 страници 18 лв
      - плот за клавиатура - 1 бр. 6 лв
      - надстройка - 1 бр. 14 лв
      - отваряема част (врати или чекмеджета) - 1 бр. 6 лв
Самостоятелни трапезни маси 26 лв
Столове – 1 бр. 12 лв
Секции  до 200 см. 80 лв
Секции  до 300 см. 110 лв
Секции  над 300 см. 150 лв
ТВ шкаф 30 лв

35 лв
Градинска шатра 50 лв
Градинска люлка 40 лв
Обръщане на подлакътници на хол. гарнитури 22 лв
Самостоятелни холни маси 24 лв
Офис стол 18 лв
Изрязване на дупка за кабели 6 лв
Корниз – за един прозорец 24 лв
Монтаж на 1 бр. Осветително тяло – аплик, плафониера, пендел, спот, полилей 19 лв
Сглобяване на полилей – разглобен 17 лв
Закачане на 1 бр. Модули или Огледала за стена 10 лв

Монтаж за провинция от 30 до 50 км.- стойността на монтажа + ... 60 лв
Монтаж за провинция от 51 до 100 км.- стойността на монтажа + ... 96 лв
Монтаж за провинция от 101 до 200 км.- стойността на монтажа + ... 144 лв
Монтаж за провинция над 200 км.- стойността на монтажа + ... 180 лв

Забележка:  Минималната стойност на един монтаж е 49 лв. Повторно връщане на монтажен екип е 49 лв.

Антрета - (комплекти до максимум: 1 гардероб; 1 пано – закачалка; 1 шкаф за обувки; 1 огледало и 1 пейка)

Детски стаи  - (комплекти до максмум: 1 гардероб; 1 легло; 1 нощно шкафче; 1скрин; 1 бюро; 1 ракла и 1 детска секция )

Дивани, канапета, кухненски ъгли – за 1 бр.



ЦЕНОВА ЛИСТА 
           ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖНИ УСЛУГИ 

КУХНЕНСКИ МЕБЕЛИ Единична цена

Вграждане на аспиратор 30 лв
Монтаж на мивка, сифон и преливник 40 лв
Вграждане на миялна или пералня машина 24 лв
Вграждане на плот с котлони 35 лв
Вграждане на фурна 10 лв
Вграждане на хладилник или фризер 24 лв
Зарязване на плот или шкаф 14 лв
Монтаж на аксесоар 8 лв
Монтаж на водобран за цялата кухня 24 лв
Монтаж на компоненти към бар-плот 24 лв
Монтаж на мелница за отпадъци 24 лв
Монтаж на механизъм в шкаф 12 лв
Монтаж на модул 14 лв
Монтаж на окачен осветителен панел 20 лв
Мотаж на осветителни панели за цялата кухня 30 лв
Монтаж на островен аспиратор 120 лв
Монтаж на осветително тяло 8 лв
Монтаж на стенни панели за цялата кухня 45 лв
Монтаж на LED лента  за цялата кухня 40 лв
Свързване на аспиратор към ел.инст. 12 лв
Свързване на аспиратор  към ел.инст. 12 лв
Свързване на фурна към ел.инст. 12 лв
Командировъчни за монтажна група (пътни) 0,82 лв./км.
Повторно връщане на монтажна група 72 лв

ВиК услуги Единична цена

Свързване на смесител към водопровод 30 лв
Свързване на сифон към канализация 30 лв
Свързване на миялна към ВиК 30 лв
Свързване на пералня към ВиК 30 лв

МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ Единична цена

Монтаж на стенен шкаф горен без осветление 18 лв
Монтаж на стенен шкаф горен с осветление 22 лв
Монтаж на долен шкаф без мивка 22 лв
Монтаж на долен шкаф с мивка + сифон 94 лв
Монтаж на мивка + сифон 74 лв
Монтаж на душ кабина обикновена 149 лв
Монтаж на стенна батерия 30 лв
Монтаж на душ-батерия 30 лв
Монтаж на аксесоар 12 лв

96 лв
Монтаж на осветително тяло на таван или стена 22 лв
Монтаж на моноблок 96 лв
Монтаж на огледало без осветление 20 лв
Монтаж на огледало с осветление 26 лв

Забележка:  Минималната стойност на един монтаж е 80 лв.

Монтаж на комплект  (мивка, сифон, смесител, рафт, огледало)



ЦЕНОВА ЛИСТА 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗНАСЯНЕ 

МЕБЕЛИ Единична цена

39 лв
Шкафове за обувки 12 лв
Кухня ( комплект + ел. уреди ) 139 лв
Самостоятелен кухненски модул – сглобен 10 лв
Самостоятелен кухненски модул – разглобен 5 лв
Плот или стенен панел до 300 см. 18 лв
Плот или стенен панел над 300 см. 25 лв
Топъл пакет (аспиратор, плот и фурна за вграждане) 19 лв
Хладилник, пералня, съдомиялна или св. стояща печка – за един бр. 18 лв

96 лв
109 лв

Самостоятелни гардероби до 110 см. 16 лв
Самостоятелни гардероби над 110 см. 49 лв
Самостоятелни легла (сглобени) до 120 см. 32 лв
Самостоятелни легла (разглобени) до 120 см. 11 лв
Самостоятелни легла (разглобени) над 120 см. 20 лв
Бокспринг легла до 120 см. 49 лв
Бокспринг легла над 120 см. 69 лв
Матрак еднолицев до 120 см. 15 лв
Матрак еднолицев над 120 см. 35 лв
Матрак двулицев до 120 см. 10 лв
Матрак двулицев над 120 см. 18 лв
Подматрачна рамка до 120 см. 8 лв
Подматрачна рамка над 120 см. 18 лв
Нощно шкафче 7 лв
Скрин, тоалетка (разглобени) 16 лв
Секция 49 лв
Холна гарнитура 89 лв
Канапе, масажорно кресло или кухненски ъгъл 29 лв
Фотьоил 21 лв
Самостоятелни маси трапезарни 27 лв
Самостоятелни маси холни 14 лв
Столове – 1 бр. 7 лв
Етажерки, шкафове, витрини (разглобени) 16 лв
Шкафове, витрини и скринове (сглобени) 49 лв

79 лв
Душ кабина,параван 25 лв
Вана, джакузи 35 лв
Шкаф за баня 5 лв
Мивка за баня 10 лв
Огледало 10 лв
Офис обзавеждане – до две работни места 54 лв
Метален сейф до 100 кг. 57 лв
Метален сейф от 100 до 200 кг. 79 лв
Метален сейф над 200 кг. 218 лв
Бюро 15 лв
Шезлонг, пейка, хамак 10 лв
Шатра, люлка 15 лв
Mömax предлага на своите клиенти и услугата изнасяне на мебели, като цените за извършване  на услугата се идентични с тези на услугата разнасяне. 

ЦЕНИ ЗА ДЕМОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Демонтаж на кухня 149 лв
Демонтаж - детска стая, спален комплект или обзав. за хол и трапезария 96 лв

Демонтаж на един модул 19 лв.

Антрета  – (комплекти до максимум: 1 гардероб; 1 пано – закачалка; 1 шкаф за обувки; 1 огледало и 1 пейка)

Детска стая – (комплекти до максмум: 1 гардероб; 1 легло; 1 нощно шкафче; 1скрин; 1 бюро; 1 ракла и 1 детска секция )

Спален комплект – (до максмум: 1 гардероб; 1 легло; 2 нощни шкафчета; 1скрин и 1 тоалетка)

Обзавеждане за баня – (до 4 бр. шкафове, мивка, вана и душкабина)

Минималната цена за едно разнасяне или изнасяне е 50 лв.
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