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ЦЕНОВА ЛИСТА 
 

   
 

КАМИНИ 10 kW 
 
 
№ 

 
Тип 

Един. цена 
ЛВ без ДДС 

 Камини до 10 kW -  топъл въздух  

1. Горивна камера за топъл въздух - прав панел  846.00 
2. Горивна камера за топъл въздух - прав панел картина 869.00 
3. Горивна камера за топъл въздух призматична 987.00 
4. Горивна камера за топъл въздух призматична картина 1020.00 
5. Горивна камера за топъл въздух  Г образна 1080.00 
6. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав 1120.00 
7. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав картина 1160.00 
8. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен картина 1090.00 
9. Горивна камера три лица 1122.00 
10.Метална камина за топъл въздух 924.00 
11. Камини до 10 kW -  водна риза 

 
 

12. Горивна камера с водна риза - прав панел 881.00 
13. Горивна камера с водна риза - прав панел картина 897.00 
14. Горивна камера с водна риза - призматична 1081.00 
15. Горивна камера с водна риза – призматична картина 1096.00 
16. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 1064.00 
17. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 

картина 
1145.00 

18. Горивна камера с водна риза челен прав и гръб прав 1192.00 



19. Горивна камера с водна риза челен прав и гръб призма 1310.00 
20. Горивна камера с водна риза три лица 1290.00 
21.Метална камина с водна риза 1034.00 
22.Метална камина по проект на клиента 1390.00 
23. Ел. котел +790.00 
24. Вертикално отваряне      +420.00 

 
КАМИНИ 15 kW 

 
 
№ 

 
Тип 

Един. цена 
ЛВ без ДДС 

 Камини до 15 kW -  топъл въздух  

25. Горивна камера за топъл въздух - прав панел  958.00 
26. Горивна камера за топъл въздух - прав панел картина 988.00 
27. Горивна камера за топъл въздух призматична 1097.00 
28. Горивна камера за топъл въздух призматична картина 1100.00 
29. Горивна камера за топъл въздух Г образна 1160.00 
30. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав 1210.00 
31. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав картина 1238.00 
32. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен 1190.00 
33. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен картина 1210.00 
34. Горивна камера три лица 1320.00 
35. Горивна камера кръгло стъкло 1860.00 
36.Метална камина за топъл въздух   1061.00 
37. Камини до 15 kW -  водна риза 

 
 

38. Горивна камера с водна риза - прав панел   1078.00 
39. Горивна камера с водна риза - прав панел картина 1133.00 
40. Горивна камера с водна риза - призматична  1298.00 
41. Горивна камера с водна риза – призматична картина 1347.00 
42. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 1298.00 
43. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 

картина 
1375.00 

44. Горивна камера с водна риза Г образна 1455.00 
45. Горивна камера с водна риза челен прав и гръб прав 

картина 
1419.00 

46. Горивна камера с водна риза три лица 1510.00 
47. Горивна камера кръгло стъкло 2190.00 
48.Метална камина с водна риза   1254.00 
49. Ел. котел +978.00 



50. Вертикално отваряне      +420.00 

 
КАМИНИ 20 kW 

 
 
№ 

 
Тип 

Един. цена 
ЛВ без ДДС 

 Камини до 20 kW -  топъл въздух  

51. Горивна камера за топъл въздух - прав панел    1055.00 
52. Горивна камера за топъл въздух - прав панел картина 1095.00 
53. Горивна камера за топъл въздух призматична   1309.00 
54. Горивна камера за топъл въздух призматична картина 1353.00 
55. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав 1221.00 
56. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав картина 1331.00 
57. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен 1133.00 
58. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен картина 1199.00 
59. Горивна камера за топъл въздух Г образна 1274.00 
60. Горивна камера три лица 1518.00 
61. Горивна камера кръгло стъкло 1860.00 
62. Горивна камера кръгло стъкло цяло 2230.00 
63.Метална камина за топъл въздух   1199.00 
64. Камини до 20 kW -  водна риза  
65. Горивна камера с водна риза - прав панел 1309.00 
66. Горивна камера с водна риза - прав панел картина 1364.00 
67. Горивна камера с водна риза - призматична 1606.00 
68. Горивна камера с водна риза – призматична картина 1661.00 
69. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 1540.00 
70. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 

картина 
1617.00 

71. Горивна камера с водна риза - Г образна 1697.00 
72. Горивна камера с  водна риза челен прав и гръб прав 

картина 
1727.00 

73. Горивна камера кръгло стъкло 2190.00 
74. Горивна камера кръгло стъкло цяло 2560.00 
75. Горивна камера с водна риза три лица  1870.00 
76.Метална камина с водна риза 1609.00 
77. Ел. котел +1210.00 
78. Вертикално отваряне      +460.00 

 

КАМИНИ 25 kW 
 



 
№ 

 
Тип 

Един. цена 
ЛВ без ДДС 

 Камини до 25 kW -  топъл въздух  

79. Горивна камера за топъл въздух - прав панел    1188.00 
80. Горивна камера за топъл въздух - прав панел картина 1265.00 
81. Горивна камера за топъл въздух призматична   1496.00 
82. Горивна камера за топъл въздух призматична картина 1592.00 
83. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав 1646.00 
84. Горивна камера за т. в. челен прав и гръб прав картина 1746.00 
85. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен 1360.00 
86. Горивна камера за т. в. челен прав и страничен картина 1480.00 
87. Горивна камера за топъл въздух Г образна 1560.00 
88. Горивна камера три лица 1600.00 
89. Горивна камера кръгло стъкло 2046.00 
90. Горивна камера кръгло стъкло цяло 2486.00 
91. Камини до 25 kW -  водна риза  
92. Горивна камера с водна риза - прав панел 1716.00 
93. Горивна камера с водна риза - прав панел картина 1771.00 
94. Горивна камера с водна риза - призматична 2035.00 
95. Горивна камера с водна риза – призматична картина 2145.00 
96. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 1991.00 
97. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 

картина 
2079.00 

98. Горивна камера с водна риза Г образна 2159.00 
99. Горивна камера с водна риза челен прав и гръб прав 

картина 
2386.00 

100.Горивна камера с водна риза кръгло стъкло  2475.00 
101.Горивна камера кръгло стъкло цяло 2915.00 
102.Горивна камера водна риза три лица 2389.00 
103.Ел. котел +1420.00 
104.Вертикално отваряне      +460.00 

 

КАМИНИ 30 kW 
 

             Камини до 30 kW 
№ Тип Един. цена 

ЛВ без ДДС 
105. Горивна камера с водна риза - прав панел 2256.00 
106. Горивна камера с водна риза - прав панел тип картина 2376.00 
107. Горивна камера с водна риза - призматична 2640.00 



108. Горивна камера с водна риза – призматична картина 2760.00 
109. Горивна камера с водна риза - прав панел и страничен 2765.00 
110. Горивна камера с водна риза -  Г образна 2845.00 
111. Горивна камера с водна риза челен прав и гръб прав 3152.00 
112. Горивна камера с водна риза челен прав и гръб призма 3350.00 
113. Горивна камера с водна риза три лица 3490.00 
114. Ел. котел 1680.00 
115. Вертикално отваряне +460.00 

 
В цената на камините комплектувани с електрически котли е включена и 

стойността на циркулационната помпа, но без разширителен съд.  
 Дадената мощност на камините е на водната риза,ако е необходимо по голямо 
излъчване за топъл въздух, трябва да ни го заявите при поръчката. 
 За камина с водна риза изработена за инсталация работеща под налягане, 
стойността се увеличава с  80.00 лв. 
 Стойка за камина – 35.00 лв. 
 Скара малка – 24.00 лв. 
 Скара голяма – 30.00 лв. 
 Клапа за въздух – 20.00 лв. 
 Кожух за топъл въздух – 160.00 лв. 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ 
 
         Електрически отоплителни котли 
№ Захранване    Мощност 

      kW  
Габарити Ел. добавка 

цена лв. без 
ДДС 

Един. цена 
ЛВ без ДДС 

1 220/380V       6 510/220/670 721.00 854.00 
2 220/380V       9 510/220/670 765.00 935.00 
3 220/380V     12 510/220/670 837.00 998.00 
4        380V     15 510/220/750 968.00 1108.00 
5        380V     18 510/380/800 1056.00 1215.00 
6        380V     20 510/380/800 1089.00 1280.00 
7        380V     24 510/380/800 1155.00 1340.00 
9        380V     30 510/380/800 1313.00 1478.00 
10        380V     40 510/380/800 1771.00 2032.00 
11        380V     50 510/380/800 2178.00 2490.00 
12        380V     60 510/380/800  3715.00 
13        380V     80 510/380/800  4966.00 
14        380V   100 510/380/800  5574.00 
15        380V   120 510/380/800  5939.00 
 



 Електрическите котли до 12 kW са комплектовани с 
разширителен съд и с циркулационна помпа, а над 12 kW само с 
циркулационна помпа. 
 

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО 
 

 
 
                      Котли на твърдо гориво 
№ Мощност kW Един. цена 

ЛВ без ДДС 
           Фукс  

1.  10 980.00 160 
2.  15 1090.00 180 
3.  20 1113.00 180 
4.  25 1248.00 180 
5.  30 1343.00 180 
6.  35 1463.00 180 
7.  40 1613.00 180 

 
 Цена на електрическа добавка към котлите на тв. гориво, с вградени 
термостати : 
 

6 kW – 269.00 лв. 
 

9 kW – 335.00 лв. 
 

 
Всички цени са без ДДС 
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