CENNÍK MONTÁŽNYCH PRÁC
Montáž klimatizácie do 3 metrov
Montáž zariadenia do 3 metrov prepojovacieho potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzola na osadenie vonkajšej jednotky
Potrubie pre chladiacu látku v dĺžke 3bm
Komunikačný elektrický kábel v dĺžke 3,5bm
Hadica pre odtok nakondenzovanej vody samospádom v dĺžke 5bm
Prívodný elektrický kábel ukončený vidlicou v dĺžke 5bm
Estetické krycie lišty pre potrubie
Montáž, uvedenie do prevádzky, oboznámenie s obsluhou, nutnou údržbou a prezentácia funkcií
Dopravné náklady do všetkých regiónov východného Slovenska, (cena mimo vých. Slovenska dohodou)

Cena za montáž jednej súpravy

240,00 EUR s DPH

(cena bez DPH 200,00 EUR)

Montáž klimatizácie do 10 metrov
Montáž zariadenia do 10 metrov prepojovacieho potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzola na osadenie vonkajšej jednotky
Potrubie pre chladiacu látku v dĺžke 10bm
Komunikačný elektrický kábel v dĺžke 10,5bm
Hadica pre odtok nakondenzovanej vody samospádom v dĺžke 10bm
Prívodný elektrický kábel ukončený vidlicou v dĺžke 5bm
Estetické krycie lišty pre potrubie
Montáž, uvedenie do prevádzky, oboznámenie s obsluhou, nutnou údržbou a prezentácia funkcií
Dopravné náklady do všetkých regiónov východného Slovenska, (cena mimo vých. Slovenska dohodou)

Cena za montáž jednej súpravy

290,00 EUR s DPH

(cena bez DPH 241,66 EUR)

Orientačný cenník prác montáže klimatizácie
•
•
•
•
•

Cena
Cena
Cena
Cena
Cena

za
za
za
za
za

jeden meter potrubia pre chlad. látku vrátane izolácie a komunikačného kábla 11,50 EUR bez DPH
jeden meter potrubia pre odtok kondenzátu samospádom 1,90 EUR bez DPH
konzolu pod vonkajšiu jednotku vrátane kotviaceho materiálu 19,90 EUR bez DPH
rotačné membránové čerpadlo MiniBlue 95,00 EUR bez DPH
montáž a uvedenie do prevádzky (podľa zložitosti) od 140,00 EUR bez DPH
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