монтаж на климатична инсталация

Цена на монтаж на климатична инсталация :

- до 12-ка(до 12 000 BTU ) - 140 лева/бр.
- от 14-ка до 18-ка(14000-18000) -160 лева/бр.
- от 21-ца до 30-ка(21000-30000) – 200 лева/бр.
- от 36-ца до 45-ца(36000-45000) – 280 лева/бр.
- от 48-ца до 60-ца(48000-60000) – 360 лева/бр.
- от друг вид и друг тип – след оглед

В цената на стандартен монтаж на климатична инсталация
включва :

1. Избор на място и начин на монтаж,отводняване съгласувано с предпочитанието на
клиента
2. Окачване и укрепване на вътрешно тяло
3. Окачване и укрепване на стандартни Г-образни конзоли и монтаж на външно тяло
4. Перфориране на външна стена за извеждане на тръбния път навън (1 брой)
5. Полагане на тръбен път до 3 л.м.(тръбния път включва: 2 бр. медни
тръби,изолация,кабел и дренажен маркуч)
6. Отводняване на външно тяло с дренажен маркуч до 3 л.м.
7. Изработка на конусни медни свръзки и свързване на вътрешно и външно тяло
8. Вакумиране на климатичната система
9. Пускане на хладилния агент
10. Електрическо захранване със стандартния кабел на производителя
11. Обучение и инструкция за експлоатация на клим. система
12.Доставка на стоки и услуги в рамките на градa

В цената на монтажа не се включва и се заплаща
допълнително от клиента :
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1. Допълнителен тръбен път над фиксираните 3 л.м.:
- до 12 000 BTU
30 лева/л.м.
- от 14 000 BTU до 30 000 BTU 36 лева/л.м
- от 36 000 BTU до 60 000 BTU 42 лева/л.м.
2. Декоративен PVC профил за покриване на тръбния път (заплаща се минимум 1
линеен метър) 12 лева/л.м.
3. Вкопаване на тръбния път в тухла 12 лева/л.м.
4. Вкопаване на тръбния път в бетон (до стоманоносещата констукция,без изрязване на
същата) 25 лева/л.м.
5. Противоземетръсни шайби и носещи колони не се вкопават
6. Замазване на перфориран отвор 10 лева/бр.
7. Декоративен PVC профил за покриване на захр. кабел 5 лева/л.м.
8. Удължаване на захранващ кабел 3 лева/л.м.
(монтажниците не извършват
услуги по електро-инсталацията на клиента)
9. Дренажен маркуч над фиксираните 3 л.м.на външно тяло 3 лева/л.м.
10. Отводнителна тава на външно тяло и монтаж 40 лева/бр.
11. При желание на клиента от предварително полагане на тръбния път вграден в
стените 25 лева/етап (монтажа се извършва на 2 или повече етапа)
12. Перфориране на повече от 1 стена фиксирана в монтажа 20 лева/бр.
13. Отводняване на клим.инсталация(зимен и летен конденз) се уточняват при
монтажа и последващи промени се заплащат допълнително
14. Транспортни разходи извън гр. Карлово 0.35 лева/км.
15.Демонтаж на климатична инсталация :
- до 18-ка (до 18000 BTU)
40 лева/бр.
- от 21-ца до 30-ка(от 21000-30000 BTU) 60 лева/бр.
- от 36-ца до 60-ца(от 36000-60000 BTU) 120 лева/бр.
16.Монтаж на антивибрационни тампони
16 лева/комплект
17. Услуги неописани в този ценоразпис се заплащат 15 лева/1 човекочас +
материалите

Забележка : Цените са без начислен ДДС
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