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ОФЕРТА ЗА ФАСАДЕН РЕМОНТ 

Предлагаме на Вашето внимание два от вариантите за изпълнение на 
фасадна топлоизолация:

1. Система  Портланд   -  икономичен  вариант  с  най-ниска 
себестойност.

Натиска за минимални цени в пазара на топлоизолационни продукти, 
доведе  до  създаването  на  системата  „Портланд“  .  Всички  продукти  от 
системата покриват минималните изисквания на строителните стандарти за 
материали  за  фасадна  топлоизолация.  Системата  съдържа  всички 
задължителни материали за монтаж на фасадна топлоизолация по контактен 
метод:

• лепило за топлоизолационни плоскости
• топлоизолационни плоскости от фасаден стиропор с дебелина 5 см и 

плътност 14 кг/куб.м
• дюбели за монтаж към бетон
• шпакловка за топлизолациони плоскости
• армираща стъклофибърна мрежа с тегло 140г./кв.м
• бяла влачена минерална мазилка
• PVC ръбохранители

Обуславяйки се на опита ни и качественото ни изпълнение,  даваме 
писмена  3-годишна  гаранция  на  обектите  изпълнени  със  система 
„Портланд“ .

Цената за полагане на топлоизолационна система върху равни площи 
е 29 лв/кв.м.

Цената за обработване около дограми ( обръщане ) е 14 лв/м.

2. Система Вебер – изключително качество и висока гаранция.
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Старанието на фирмата ни, винаги да е крачка напред и да предлага 
най-добро  качество  на  оптимални  цени,  намира  израз  в  системата  за 
фасадна  топлоизолация  „Вебер“.  Материалите  за  топлоизолация  на 
световния лидер в областта – фирма Сен-Гобен Вебер са сертифицирани, 
като ситема за  фасадна топлоизолация.  Те са  с  доказана съвместимост и 
най-високи  качествени  характеристики.  Системата  „Вебер“  включва 
следните компоненти:

• дълбокопроникващ укрепващ грунд
• лепило за топлоизолационни плоскости
• топлоизолационни плоскости от фасаден стиропор с дебелина 6см и 

плътност 17 кг/куб.м
• дюбели с разтварящ пирон
• шпакловка с армиращи фибри за топлизолациони плоскости.
• армираща стъклофибърна мрежа с тегло 145г/кв.м
• подготвителен грунд за полимерна мазилка
• цветна полимерна мазилка с драскана или влачена структура и голям 

избор от цветове
• PVC ръбохранители и водооткапни лайсни
• акрилен изолатор за пукнатини до дограма
• битумна хидроизолационна паста за критични участъци

Фирмата  ни  дава  5-годишна  писмена  гаранция  за  всеки  обект, 
изпълнен със системата „Вебер“.

ВНИМАНИЕ: Всеки обект с площ над 150 кв.м се изпълнява под контрола 
на  фирма  Сен  Гобен  Вебер  България  ЕООД  и  получава  10-годишна 
гаранция, директно от производителя на материалите!

Цената за полагане на топлоизолационна система върху равни площи 
е 43 лв/кв.м.

Цената за обработване около дограми ( обръщане ) е 17 лв/м.

Фирмата ни има амбицията да задоволи уникалните желания на всеки 
свой клиент.

Горните два варианта не обхващат пълната гама от предложения за 
изолационни ремонти.

Съобразяваме се с индивидуалностите и бюджета на всеки един обект 
и така подбираме най-подходящия изолационен пакет.

Предлагаме  възможност  за  избор  на  дебелината  на  изолационните 
плоскости  до  10  см,  а  също и замяна  на  фасадния  стиропор с  материал 
Неопор на фирма BASF. От гамата на Вебер ползваме също силиконовите и 
силикатните мазилки, а също разполагаме с варианти за по-евтини цветни 
минерални мазилки.



При  среща  и  оглед  на  обекта  на  място  може  да  уточним  най-
подходящия за Вас топлоизолационен пакет, с цел постигане на оптимален 
изолационен ефект, при най- ниски разходи.

Стандартните ценови отстъпки за обем работа са: 

-1,5 лв/кв.м   при обем на работата над 100 кв.м
-3 лв/кв.м  при обем на работата над 200 кв.м

За издаване на конкретна оферта е необходим оглед на място. Огледа 
и консултацията са безплатни!

Всички  горепосочени  цени  включват  материали,  траспорт, 
консумативи екипировка и труд.

 Всички горепосочени цени са без ДДС

Фирмата ни има завършени над 15 хиляди кв.м.  топлоизолационни 
ремонти. Работим с постоянен персонал, преминал обучение за монтаж на 
топлоизолационни системи. Всички височинни работници имат документи 
за правоспособност за работа по индустриален алпийски способ.

Фирма Алпексперт груп ООД има издаден атестат от Асоциацията на 
Работещите по Алпийски Способ (АРАС) в уверение на това, че разполага с 
квалифициран  персонал  и  съоръженост  и  е  въвела  нормите  за  безопасна 
работа на височина в управлението на фирмата.

С уважение:
Иван Шанов


