ОФЕРТА

от „Инсект Експерт”

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА ПАНЕЛНИ И
ЕПК БЛОКОВЕ
Услугата включва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Почистване на подпокривното пространство от купчини с курешки, трупове и живи гълъби;
Затваряне на отворите, през които влизат гълъби с метална мрежа;
Укрепване на мрежата и измазване с теракол, за още по-голяма здравина;
Ако подпокривното пространство е отворено към съседен вход и има необходимост, по преценка
на изпълнителя се преграждат физически двата входа с мрежа, за да се ограничи достъпа на
гълъби;
Обезпаразитяване на подпокривното пространство срещу хлебарки и други вредители с
професионален препарат;
Извозване на извадените отпадъци до регламентирано сметище.

Вход до 9 етажа и до 4 апартамента на етаж – 230 лв.
Вход над 9 етажа – Цена след оглед.
Предлагаме още:
1. Обработка срещу хлебарки на общи части при блокове до 9 етажа (цени за един вход)
● мазе + стълбище – 45 лева
2. Дератизация на мазе (против гризачи) при блокове до 9 етажа:
● Самостоятелна обработка на едно мазе - 40 лева.
● Комбинирано с обезпаразитяване на мазе - 28 лева.
3. 
Апартаменти до 120 м2– 18 лева (важи в деня на обработка на общи части)
Важно!!! Препаратите с които се работи са абсолютно безвредни за хора и домашни животни. Няма
мирис или вредни изпарения. Помещенията не е нужно да се проветряват или напускат след
обработка.
Услугата НЕ включва:
● Изваждане на чакъла (или друга топлоизолация), който е положен в подпокривното
пространство, включително ситен биологичен отпадък;
● Изваждане на битови отпадъци;
● Почистване на асансьорно помещение.
● Офертата важи за панелни и ЕПК блокове. За всички останали типове сгради се провежда
предварителен оглед.
● Отвори с размер над 25 см по 15 см могат да бъдат таксувани допълнително.
5 годишна гаранция за целостта на мрежите. Ако въпреки мерките ни да положим качествено мрежите
гълъбите успеят да избутат или увредят мрежа ние ще дойдем и ще я подменим напълно безплатно.
Гаранцията отпада при човешка намеса!
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