
ANTILOPA
cleaning service Ценова листа

 
 1.1. Основно почистване

 
 
 
 1.2. Абонаментно почистване
 
 Месечни цени спрямо регулярност на почистването 

 от 2.30 до 3.00 лв /кв. м.

площ на обекта 2 пъти седмично 3 пъти седмично 5 пъти седмично1 пъти седмично 

до 50 кв.м.

до 100 кв.м.

до 150 кв.м.

до 200 кв.м.

до 250 кв.м.

до 300 кв.м.

над 300 кв.м.

110 лв. 150 лв. 190 лв. 240 лв.

150 лв. 190 лв. 240 лв. 290 лв.

180 лв. 220 лв. 270 лв. 320 лв.

230 лв. 270 лв. 300 лв. 380 лв.

270 лв. 320 лв. 370 лв. 420 лв.

290 лв. 340 лв. 390 лв. 460 лв.

по договаряне по договаряне по договаряне по договаряне

www.antilopa.bg

0888 00 38 16

office@antilopa.bg

Всички цени са без ДДС. Минимална поръчка: 45 лв без ДДС. 
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1. ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИСИ



ANTILOPA
cleaning service Ценова листа

www.antilopa.bg

0888 00 38 16

office@antilopa.bg

 2.1. Основно почистване

 
 
 
 2.2. Абонаментно почистване
 

от 2.50 лв /кв. м.

Всички цени са без ДДС. Минимална поръчка: 45 лв без ДДС. 

площ на обекта цена на 
посещение 

до 50 кв.м.

до 100 кв.м.

над 100 кв.м.

30 лв.

35 лв.

по договаряне
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2. ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ

3. СЛЕДРЕМОНТНО ПОЧИСТВАНЕ 

от 2.50 лв до 3.50лв /кв. м.*

 * до 500 кв.м. 
 Над 500 кв.м. - цена по договаряне

 
 
 
 

 Оскъпяване от 30% до 50% при:
  - силно замърсяемост
  - основно почистване след ремонт
  - неблагоприятни климатични условия
  - височина над 3 метра
  - празнични дни 
  - при преместване на мебели
  - експресна услуга
  - след 20:00ч.

 
 
 
 



ANTILOPA
cleaning service Ценова листа

www.antilopa.bg

0888 00 38 16

office@antilopa.bg

от 2.50 лв /кв. м.

Всички цени са без ДДС. Минимална поръчка: 45 лв без ДДС. 

4. ОТДЕЛНИ ПОЧИСТВАЩИ УСЛУГИ 
 
 

3

4.1. Почистване на твърди настилки
мрамор, мозайка, теракот, балатум, PVC и други

Обезпрашаване

Измиване

0.45 лв кв.м.

0.80 лв кв.м.

Мокети и килими

 Тапицерии
4.50 лв на 

седящо място

Стол (седалка)

Стол (седалка 
и облегалка)

2.00 лв

2.50 лв

Обезпрашаване 0.45 лв кв.м

4.2. Изпиране на меки настилки

1.30 лв кв.м.

Прозорци 
(едностранно)

 *Стъкла с 
решетки

50-100% от 
цената на кв.м.

Витрини 
(едностранно)

 Фасади

0.60 лв кв.м.

1.00-1.50 лв кв.м

Дограма 0.80 лв кв. м. 

4.3. Прозорци, витрини, фасади

0.60 лв кв.м. *

Щори  1 лв кв.м.

WC

 Баня 20 до 30 лв/бр.

4.4. Санитарен фаянс

15 до 20 лв/бр.


