СТОП НА ВЛАГАТА
откриване на течове, хидроизолация, отводняване,
дренажи, клапи с датчик за влага против му хъл

тел.: +359 88 9624329
e-mail: stopnavlagata@gmail.com
www.stopnavlagata.com

Ценoва листа за ТЕРМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА
в сила от 01.01.2017г., Перфект студио" ООД
088/9624329, 088/8810061 e‐mail: stopnavlagata@gmail.com
№

Наименование

цена

ТЕРМОГРАФСКИ УСЛУГИ
ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧ от ВиК или отоплителни инсталации, бани,
покриви, фуги и др.:
1

‐ Диагностика на теч в едно помещение
‐ Диагностика на всяко следващо помещение с общ проблем

70 лв.
х 40 лв./помещ.

Пример: Диагностика в баните на 1‐ви, 2‐ри и 3‐ти етаж, където е установен
проблемът. Общо диагностицирани 3 помещения, т.е. 70лв.+40лв.+40лв.= 150лв.

2

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧ от плоски покриви или тераси:
‐ Диагностика на площ до 120м2
‐ Диагностика на площ от 120м2 до 200м2
‐ Диагностика на площ над 200м2

‐ 150 лв.
‐ 200 лв.
‐ 200лв. + 50лв.
за всеки 100м2
над 200м2

3

ОТКРИВАНЕ НА СКРИТИ ВЛАГА И МУХЪЛ или ДИАГНОСТИКА НА
ЦЯЛ ИМОТ:
‐ Имот с площ до 120м2
‐ Имот с площ от 120м2 до 200м2
‐ Диагностика на площ над 200м2

4

Термографска диагностика на ел.табло

5

Термографска диагностика на ел.инсталации и електропроводи

6

Изготвяне на професионален термографски доклад със
специализиран софтуер*

‐ 150 лв.
‐ 200 лв.
‐ 200лв. + 50лв.
за всеки 100м2
над 200м2
60 лв
по договаряне
от 40 лв

ДРУГИ
1

Транспортни разходи за диагностика извън гр.Варна, в двете посоки

0.30лв./км

* Докладът се изготвя в електронен формат. За хартиен носител се заплаща по 1.20лв./стр.

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ
AERECO - клапи с
от ВиК и отоплителни
датчик за влага, никога
инсталации, покриви,
повече конденз, влага и
тераси, фуги и др.
мухъл във Вашия дом

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
безшевна изолация на
покриви, бани, тераси,
основи, басейни, и др.

ОТВОДНЯВАНЕ
Devorex – улуци и
водосточни тръби за
отводняване на покриви

www.stopnavlagata.com

ДРЕНАЖИ
Системи за отвеждане
на подпочвени и
дъждовни води

