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БЪЛГАРСКИ МАСИВЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ С ДЕБЕЛИНА   22мм-гр.Сливен 

Търговски обект :гр.София,ул."Марко Балабанов" №1-02/981 52 85; 0888 920988,02/986 47 83;  0889 813476; 
I.ЦЕНИ НА ПАРКЕТ: Качество на просушаване и изработка-съгласно EN и БДС 

 ЦЕНИ ЗА м² НА МАСИВЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ В ЛЕВА С ВКЛ. 20% ДДС 

Размер/мм 
ширина/дължина/дебелина 

Селекция на лицевата част по описание 

    

За редене тип рибена 

кост+6лв/кв.м./дюшеме 

Ех АВ В1 ВВ м² в пакет 

50/300,350/22 мм. - - - - 0.60 м² 

60/300/20 мм. - - - 57 00лв. 0.70 м² 

70/300/22 мм. 84.00 лв.  72.00 лв. - - 0.84 м² 

70/350/22 мм. 90.00 лв. 78.00 лв. -  - 0.98 м² 

70/500/22 мм. - 87.00лв/м/  78.00 лв.  66.00 лв. 1.05 м² 

За редене тип  дюшеме А1 /Ех. кач./  АВ /1-во кач./ В1/ВВ /  м² в пакет 

70/400-1000/22 мм. 107.00 лв. 96.00 лв. 81.00 лв.  Според дълж. 

90/400-1000/22 мм. 117.00 лв. 105.00 лв  87.00 лв. Според дълж. 

120/500-1400/22 мм. 123.00 лв. 119.00 лв.  96.00 лв.  Според дълж. 

140/600-1400/22 мм. 133.00 лв. 120.00 лв. 102.00 лв.    Според дълж. 

За редене тип „шеврон“ 30 ͦ/45 ͦ Ех АВ В1/ВВ     

от размер 90/600/22 мм. 160.00 лв.  150.00 лв.  130.00 лв.  - 

от размер 120/600/22 мм. 170.00 лв.  160.00 лв.  140.00 лв.  - 

от размер 140/600/22 мм. 180.00 лв.  170.00 лв.  150.00 лв.  - 

     

ЕКСТРА - Равномерно оцветена дървесина без беловина и чепове. Златна нишка/пулове/. Възможно е наличие на очички 
до 4мм.Допускат се леки цветови разлики.  
АВ – 1-во качество–Равномерно оцветена дървесина с наличие на чепчета с големина до 8мм, без беловина, възможно 
е наличие на златна нишка-пулове.Допускат се цветови разлики-70/500/22 мм.по мостра 
В1 – 2-ро качество – Дървесина с оцветявания с наличие на чепове с големина до 15мм и беловина. 
ВВ – 3-то качество–Допускат се всички отличителни белези на дъба без ограничения на размера и количеството вкл. на 
чепове и беловина..Продават се миксирани двете селекции. 
За поръчка на дюшеме с фиксиран размер + 30.00лв/кв.м. над цената от таблицата- доставка съгласно договор,аванс-
100% цената на съответното качество; размерът се определя според възможноститет на производителя и желанието на 
клиента;възможен е монтаж на „рибена кост“ при извършван от наша страна такъв ; за поръчка на паркет селекция „В1“ 
+9.00лв/кв.м. от цената на селекция „Рустик“;за селекция „Eх+“ се доплаща 30.00лв. към цената на селекция „Eх“ 
СРОК ЗА ДОСТАВКА  - СЪГЛАСНО ДОГОВОР 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАРКЕТ: 
1. Наличен на склад в гр.София паркет се заплаща изцяло и в 3-дневен срок  и по желание на клиента се доставя срещу заплащане от 
60лв.  до първата входна врата на точен адрес  в гр.София . 
2. Неналичен на склад паркет се продава чрез поръчка – авансово заплащане на 50% от стойността му и доплащане до 100% в срок от 
3работни дни, след доставката му в гр. София. Доставя се срещу заплащане 60лв.  до първата входна врата на точен адрес на клиента 
в гр.София,но не по –рано от 3 работни дни,след доплащането му.Срок на доставка до гр.София – до 40 работни дни или според 
възможностите на производителя. 
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