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 МПО Сервис                    0950913564  
 

     

                                
 

 

                                            

 

* У зв'язку з нестабільною ситуацією на валютному ринку, ціни постійно змінюються, тому уточнюйте у менеджера. 

      

                                 Оборудование 
 

розничная   

 Цена Ед.   

 Охладители     

 Охолоджувач BR-L на 10 с (150 л/г) 495 € шт   

 Охолоджувач BR-L на 12 с (150 л/г) 550 € шт   

 Охолоджувач BR-L на 14 с (150 л/г) 585 € шт   

 Охолоджувач BR-XL на 10 с (180 л/г) 630 € шт   

 Охолоджувач BR-XL на 12 с (180 л/г) 660 € шт   

 Охолоджувач BR-XL на 14 с (180 л/г) 710 € шт   

 Охолоджувач BR-XXL на 12 с (210 л/г) 700 € шт   

 Охолоджувач BR-XXL на 14 с (210 л/г) 740 € шт   

 Охолоджувач BR-XXL на 16 с (210 л/г) 780 € шт   

 Охолоджувач BR-XXL на 18 с (210 л/г) 825 € шт   

 Охолоджувач BR-XXL на 21 с (210 л/г) 890 € шт   

 Охолоджувач BR-XXL на 24 с (210 л/г) 950 € шт   

 "Тайфун-90М" на 2 c 1/3 НР 90л/г 420 € шт   

 "Тайфун-90М" на 3 с 1/3 НР 90л/г 438,5 € шт   

 "Тайфун-90М" на 4 с 1/3 НР 90л/г 456,5 € шт   

 "Тайфун 120H" ("Тайфун 120V") на 3 с 120 л/г 465,4 € шт   

 "Тайфун 120H" ("Тайфун 120V") на 4 с 120 л/г 483,8 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 4 с 160 л/г 556,5 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 5 с 160 л/г 574,6 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 6 с 160 л/г 593,1 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 12 с 160 л/г 701,9 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 10 с 220 л/г 720 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 12 с 220 л/г 756,5 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 14 с 220 л/г 793,1 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 16 с  220 л/г 829,7 € шт   

 Заборные головки     

 Забірна головка Combi (М) без штуцерів б/у мм 850,00 грн шт   

 Забірна головка Combi (М) без штуцерів новая 1400,00 грн.  шт   

 Забірна головка Combi (М) Talos,  без штуцеров нова 900,00 грн шт   

 Забірна головка Combi (М) з 1-м штуцером б/у 750,00 грн шт   

 Забірна головка Combi (М) з 1-м штуцером нова 1000,00 грн шт   

 Забірна головка Corb (D,S,U), без штуцерів б/у 450,00 грн шт   

 Забірна головка Flash (A) з 1-м штуцером б/у 700,00 грн шт   

 Забірна головка Flash (A), Flash усіч.(G)  з 1-м штуцером нова 1000,00 грн шт   

 Забірна головка Flash (A), Flash усіч.(G)  без штуцерів б/у мм 850,00 грн шт   

 Забірна головка Flash (A), Flash усіч.(G) без штуцерів нова мм 1 400,00 грн шт   

 Каплесборники   

 Каплезбірник пластиковий 250*150*20 200,00 грн шт 

 Каплезбірник пластиковий 560*200*20 300,00 грн шт 

 Каплезбірник нержавейка 404*211*20 750,00 грн шт 

 Комплектующие   

 Закрутка Pegas Twist 150,00 грн шт 

 Картридж 50,00 грн шт 

 Картридж Pegas 90,00 грн шт 

 Картридж SEDAL 150,00 грн. шт 

 Ключ для фитинга 200,00 грн шт 

 Ложка на Pegas 150,00 грн шт 

 Манометр високого та низького тиску 220,00 грн шт 

 Перехідник Pegas 5+ 110,00 грн шт 



 Перехідник на балон 180,00 грн шт 

 Помпа б/у 600,00 грн шт 

 Помпа нова 1 000,00 грн шт 

 Поплавок 30,00 грн шт 

 Ролик на ложку  Pegas 20,00 грн шт 

 Ручка на Pegas 100,00 грн шт 

 Картридж Pegas Jet 200.00 грн. шт. 

 Ручка на забірну головку 160,00 грн шт 

 Терморегулятор 350,00 грн шт 

 Пристрій промивки Pegas Pool 130,00 грн шт 

 Фітинг б/у 325,00 грн шт 

 Штуцер прямий, кутовий 50,00 грн шт 

 Ложка itap змінна 160,00 грн. шт 

 Кран, Wintap, Pegas   

 ITap BOEL  55 $ шт 

 ITap 2 BOEL 85 $ шт 

 ITap  Х BOEL 50 $ шт 

 Wintap ECO-LUX на 1 сорт 55 $ шт 

 Wintap ECO-TWIN на 2 сорти 80 $ шт 

 Fast Beer б/у 1000,00 грн. шт 

 iTap PRO SU- розлив напоїв в банку 22000,00 грн шт 

 Evolution-Pegas Китай 1100,00 грн. шт 

 G-connector itap д/налива в бокал 1300,00 грн шт 

 G-connector long iTap 2200,00 грн. Шт 

 Ложка itap д/розливу в скло 350,00 грн. шт 

 Ложка itap д/налива под бугельную крышку 800,00 грн. шт 

 Ложка itap під пляшку шампанського 800,00 грн. шт 

 Кран с компенсатором Celli 1100,00 грн шт 

 Кран UBC новий 850,00 грн шт 

 Кран б/у 400,00 грн шт 

 Кран глобус хром б/у 600,00 грн шт 

 Материалы   

 Гайка 5/8 30,00 грн шт 

 Жидкість для промвки 40,00 грн л 

 Хрестоподібний з'єднувач 25,00 грн шт 

 Зворотній клапан в забірну головку 30,00 грн шт 

 Ремкомплект на Pegas 100,00 грн шт 

 Ремкомплект гумок на iTap  120,00 грн. шт 

 Ремкомплект гумок на iTap 2 160,00 грн. шт 

 Кільце  iTap АР-01.00.036-01 6,00 грн шт 

 Клапан АР-01.02.002 RED 40,00 грн шт 

 Кільце(притискне)  АР-01.00.004 28.5-19.5 30,00 грн шт 

 Кільце 2 iTap (1.9) АР-01.00.031 6,00 грн шт 

 Упор для ложки iTap АР-01.00.007, 10,00 грн шт 

 Шток(коромисло) АР-01.02.001 80,00 грн шт 

 Шток клапан СО2 в зборі 60,00 грн шт 

 Винт дроселя АР-01.05.00СБ 160.00 грн шт 

 Ніпель  iTap АР-01.00.005 100,00 грн шт 

 Ремкомплект на редуктор ММ 370,00 грн шт 

 Т-образний з'єднувач латунь 20,00 грн шт 

 Т-образний з'єднувач нержавейка 22,00 грн шт 

  Ущільнювальне кільце БІЛЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ 6,00 грн шт 

 Ущільнювальне кільце в корпус забІрноЇ головки 6,00 грн шт 

 Ущільнювальне кільце на шток клІщи Combii/Flash усІч. 40,00 грн шт 

 Ущільнювальне кільце на шток клІщи Corb 40,00 грн. шт. 

 Хомут 13,3 и 14,5 4,00 грн шт 

 Шайба 5,00 грн шт 

 Трубка (шланг) ПВХ ф. 7.0*2.85 мм 25,00 грн м 

 Трубка (шланг) ПВХ-АН ф. 7.0*2,85 мм (армована ниткою) 25,00 грн. м 

 Редуктора   

 Редуктор ODL на 1,2-вих. б/у 800,00 грн шт 

 Редуктор ММ на 1,2,3,4-вих. б/у 1000,00 грн шт 

 Редуктор ММ на 2-вих. новий 1 500,00 грн шт 

                 Інстаграм   https://instagram.com/mposervice2017     Фейсбук    https://www.facebook.com/mposervice2017 

Пошта    mposervice2017@gmail.com                               Сайт   https://mposervice.com.ua/ 

Сайт Prom.ua     https://cs3398511.prom.ua/ 
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Прайс-лист на послуги 

                                             

 

 

 

Послуги Цена 

Виклик майстра 120,00 грн 

демонтаж 1-го контура (сорта) з Pegas (Wintap, iTap) 60,00 грн 

демонтаж 1-го контура (сорта) з краном 40,00 грн 

демонтаж/монтаж охолоджувача 60,00 грн 

долив/злив води в охолоджувачі 40,00 грн 

заміна  вентилятора / електродвигуна 70,00 грн 

заміна забірної головки( кліщі) 30,00 грн 

заміна води в охолоджувачі 100,00 грн 

заміна картриджа 10,00 грн 

заміна ложки пегаса 5,00 грн 

заміна манометра 30,00 грн 

заміна крана, Pegas, iTap, Wintap 50,00 грн 

заміна  підшипників помпи 120,00 грн 

заміна помпи 100,00 грн 

заміна поплавка 10,00 грн 

заміна пускового конденсатора 80,00 грн 

заміна редуктора 50,00 грн 

заміна гумки редуктора 30,00 грн 

заміна ремкомплекта 25,00 грн 

заміна роликів на пегас 5,00 грн 

заміна  регулювального прапорця крана 10,00 грн. 

заміна ручки кліщі 10,00 грн 

заміна ручки крана 15,00 грн 

заміна ручки  Pegas, iTap, Wintap 10,00 грн 

заміна терморегулятора 120,00 грн 

заміна фітинга 20,00 грн 

монтаж 1-го контура (сорта) з Pegas (Wintap,iTap) 200,00 грн 

монтаж 1-го контура (сорта) з краном 150,00 грн 

монтаж охолоджуючого контуру рукава наливу 250,00 грн 

настройка тиску на редукторі 60,00 грн 

перенос + перепідключення забірної головки (кліщі) 50,00 грн 

перенос + перепідключення редуктора 80,00 грн 

перепідключення обладнання 200,00 грн 

перетяжка крана  5,00 грн 

перетяжка хомутів на кліщах 10,00 грн 

підключение забірної головки (кліщі) 30,00 грн 

підключение крана, Pegas,Wintap,iTap 50,00 грн 

ремонт Pegas, iTap, Wintap 30,00 грн 

ремонт вентилятора / електродвигуна (заміна підшипників) 120,00 грн 

ремонт крана 30,00 грн 

ремонт ложки пегаса 15,00 грн 

ремонт охолоджувача (компресор / фреон / фільтра) 2000,00 грн 

ремонт охолоджувача (фреон / фільтра) 1300,00 грн 

ремонт редуктора 50,00 грн 

ремонт помпи 50,00 грн 

ремонт фітинга 30,00 грн 

ТО охолоджувача 170,00 грн 

установка заглушки пегаса 20,00 грн 

чистка і розбір забірної головки 50,00 грн 

чистка і розбір крана, Pegas,Wintap,iTap 50,00 грн 

чистка конденсатора охолоджувача під тиском 170,00 грн 

чистка охолоджувача до 100л/г / чистка охолоджувача від 140-220 л/г 500/800 грн 

Санітарна обробка 1-го контуру 35,00 грн. 


