
ЦЕНОРАЗПИС 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

1. Пуск – въвеждане в експлоатация на пелетни съоръжения, закупени от фирма
Рубин 2001 - 50 лв без ДДС (транспортните разходи са включени в цената).

ВАЖНО! 
За въвеждане в експлоатация на котли Комбо и TOBY е необходимо да са изпълнени следните 
условия: 

• Монтиран  комин,  съобразно  упътването за монтаж и експлоатация на съответното изделие.

• Осигурено електрическо захранване на 220 V.

• Подвързана циркулационна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).

• Заредена с топлоносител и обезвъздушена отоплителна инсталация.

• За раздвояване на котел Комбо, при невъзможност да влезе в помещението - виж ценоразписа.

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с водна риза Rittium, Aquas, Toby HOT, Веста и 
Супер Вулкан: 

• Монтирана,  съобразно  упътването за монтаж и експлоатация  на съответното  изделие
• Монтиран  комин,  съобразно  упътването за монтаж и експлоатация  на съответното изделие.

• Осигурено електрическо захранване на 220 V.

• Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

За въвеждане в експлоатация на топловъздушни камини Rittium: 

• Подвързана към коминното тяло, съобразно упътването за монтаж и експлоатация на
съответното изделие.

• Монтирана,  съобразно  упътването за монтаж и експлоатация  на  съответното изделие

• Осигурено електрическо захранване на 220 V.

2. Ценоразпис за отстраняване на неизправности възпрепятстващи първоначалния
пуск и настройка

2.1. Котли - Комбо и TOBY 

• Монтаж на комин  - 70.00 лв.

• Подвързане на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) - 45.00 лв.

• Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - 70.00 лв.

• Монтаж на стаен термостат - 45.00 лв.

• За раздвояване на котел Комбо, при невъзможност да влезе в помещението - 50.00 лв.

2.2. Камини с водна риза - Rittium, Aquas, Toby HOT, Веста и Супер Вулкан 

Монтаж на комин  - 100.00 лв.•
• Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация  - 100.00 лв.

• Монтаж на стаен термостат  - 50.00 лв.

2.3. Топловъздушна камина Rittium 

• Подвързана към коминното тяло - 100.00 лв.

2.4.  Нови настройки при смяна на пелети  - 50.00 лв.,  без включен транспорт. 

Пускът от оторизиран сервизен техник е задължителен заради безопасността на клиентите ползващи съоръжението. 
Причините са: различни видове пелети, различна дължина и широчина на комините, различно изградените 
отоплителни инсталации и т.н.
Ако клиентът, направи пускът на съоръжението сам, без присъствието или съдействието на оторизирано лице, 
губи гаранцията.



3. ЦЕНИ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Посещение и ремонт от оторизиран техник на фирма Рубин 2001 ЕООД, 
се заплаща по 50 лв. без ДДС.
Частите се заплащат отделно, по цени на фирма Рубин 2001 ЕООД. 

4. ЦЕНИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА:

ПРОФИЛАКТИКА НА ПЕЛЕТНИ КОТЛИ „TOBY“ – включва: 
Цена в лева 

без ДДС: 

130,00 лв. 

Цялостно почистване на огнището 

Почистване на бункера 

Почистване на шнекова тръба 
Почистване на димогарни тръби 

Почистване на вентилатор за димни газове 

Смяна (ако е наложително) на уплътнения на врата на огнището, капак на 
димогарни тръби и скара на горивната камера 

Забележка: 
1. Уплътненията се заплащат допълнително според вложеното количество.

ПРОФИЛАКТИКА НА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ „RITTIUM, AQUAS, СУПЕР ВУЛКАН, 
ВЕСТА“ с и без водна риза – включва: 

Цена в лева 
без ДДС: 

80,00 лв. 
Почистване на горивна камера 

Почистване на бункера за пелети 

Почистване на димогарни тръби 

Почистване на вентилатор 

Обезпрашаване на отсек с електроника и шнеков механизъм. 

Смяна (ако е наложително) на уплътнения на врата на огнището, капак на 
димогарни тръби и скара на горивната камера 

Забележка: 
1. Уплътненията се заплащат допълнително според вложеното количество.

ПРОФИЛАКТИКА НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА “BIOTERMEC” 8-35 kW и 8-50 kW Цена в лева 
без ДДС: 

50,00 лв.

Демонтаж на горелката от котела. 

Демонтаж и почистване на пламъчната тръба от горелката. 

Почистване на бункера за пелети 

Почистване на шнекова тръба 

Почистване на горивната скара. 

Разглобяване и почистване на отсека за електрониката. 
Почистване (премахване на замърсявания от прах) на електронна платка и 
контролер. 

Забележка: 
1. Уплътненията се заплащат допълнително според вложеното количество.

ПРОФИЛАКТИКА НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА “BIOTERMEC” 50 - 100 kW Цена в лева 
без ДДС: 

60,00 лв. 

Демонтаж на горелката от котела. 

Демонтаж и почистване на пламъчната тръба от горелката. 

Почистване на бункера за пелети 

Почистване на шнекова тръба 
Почистване на горивната скара. 

Разглобяване и почистване на отсека за електрониката. 

Разглобяване и (почистване на замърсявания от прах) на електронна 
платка и контролер 



ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЕЛ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО TKU3 и ТКК Pellet според мощността kW 
(с и без водна риза) 

TKU3 и ТКК Pellet 20, 25 и 30 kW 90,00 лв. 

TKU3 и ТКК Pellet 40 и 50 kW 120,00 лв. 

Включва: 

Почистване на горивната камера 

Почистване на коминния фукс на котела 

Почистване на топлообменните тръби на скарата 

ПРИ ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИТЕ 
РАЗХОДИТЕ НА СЕРВИЗНИТЕ ТЕХНИЦИ 

За София, Пловдив и Варна цената е фиксирана 10 лв.

Извън територията на град София, Пловдив и Варна се заплаща на километър, 
като се таксува в двете посоки 

0,50 лв./км

Ако се наложи преместване на пелетното съоръжение от наш техник, поради 
неспазване на изискванията за минималното отстояние посочено в инструкцията 

за експлоатация от заобикалящите го обекти, клиентите ще трябва да заплатят 
допълнителна такса от 70 лв. 

Посочените цени са в български лева без добавен ДДС 

Сервиз - район София 0898 415 155,    serviz_sofia@rubin2001bg.com  

Сервиз - район Пловдив 0885 029 245,    serviz_plovdiv@rubin2001bg.com

Сервиз - район Варна  0884 337 537,    serviz_varna@rubin2001bg.com 

Фирма Рубин 2001 ЕООД си запазва правото да променя цените на услугите 
без да предупреждава своите клиенти. 

www.rubin2001bg.com 




