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Стандартен монтаж

Допълнителни дейности Допълнителни материали

•  Монтаж на климатик 9 000 – 12 000 BTU                   160,00лв. 
•   Монтаж на климатик 14 000 – 18 000 BTU                   190,00лв. 
•   Монтаж на климатик 22 000 – 24 000 BTU                 220,00лв. 
•   Монтаж на климатик над 24 000 BTU                 300,00лв. 

-  Монтаж на вътрешното тяло
- Пробиване на един отвор за тръби
- Монтаж на един брой стойки за външното тяло
- Закрепяне на външното тяло
- До 3 (три) метра медни тръби
- Изолиране на тръбите с тръбна изолация
- Бандажиране на тръбния сноп

- Демонтаж на климатик до 14 000 BTU     40,00лв.
- Демонтаж на климатик 18 000 – 24 000 BTU 60,00лв.
- Демонтаж на климатик над 24 000 BTU  90,00лв.
- Демонтаж и монтаж на стъклопакет  20,00лв.
- Допълнителен технологичен отвор  15,00лв.
- Вкопаване на тръбен път в тухла на л.м.   20,00лв.
- Вкопаване на тръбен път в бетон на л.м  30,00лв.
- Машинно събиране на фреон   40,00лв.

          1 бр.                   2 бр. или повече
Профилактика на климатик до 14 000 BTU      50,00лв.             40,00лв.
Профилактика на климатик до 18 000 – 24 000 BTU     50,00лв.             40,00лв.
Профилактика на климатик над 24 000 BTU      70,00лв.             60,00лв.

Профилактиката на климатик включва:
- Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатика
- Преглед на външното тяло на климатика
- Измерването на работното налягане и температура на изпарение на фреона
- Почистване на филтърната секция
- Преглед и почистване на дренажната система
- Проверка на електрическите връзки

- Допълнителен тръбен път 1л.м.
  9 000 - 12 000 BTU    25,00лв.
- Допълнителен тръбен път 1л.м.
  14 000 - 24 000 BTU    30,00лв.
- Допълнителен тръбен път 1л.м.
  над 24 000 BTU    40,00лв.
- Антивибрационни тампони комплект от 4 бр.  40,00лв.
- PVC канал 1 л.м.  60x60 мм.   12,00лв.
- Продажба и монтаж на кондензна вана  80,00лв.
- Кабел 1 л.м 3х1.5 мм.      4,00лв.
- Фреон R410 / R32 – 1 кг .    80,00лв.

- До 1 (един) метър захранващ кабел
- До 4 (четири) метра комуникационен кабел
- До 3 (три) метра отводнителен гофриран маркуч
- Свързване на вътрешното и външното тяло
- Вакуумиране и включване на системата
- Запълване на отвора с полиуретанова пяна
- Обучение на клиента за работа с климатика

Стандартният монтаж на климатик включва:

Профилактика на климатик

Всички цени за труд и материали са без ДДС


