
МОНТАЖ НА СТЕННИ КЛИМАТИЦИ:
(Цените важат за климатици, закупени от Air Trade Company и за територията на град София)

Цена с ДДС:

Стандартен монтаж на стенен климатик - от 7 000 до 14 000 BTU

Стандартен монтаж включва:

Тръбен път от медни тръби с изолация до 3 метра

Гофриран маркуч до 3 метра

Крепежни елементи (дюбели, гайки, шайби)

Захранващ кабел до 4 метра

Комуникационен кабел до 4 метра

Пробиване на технологичен отвор – 1 бр.

Стойки за външно тяло - 2 бр.

Антивибрационни тампони - 4 бр.

Стандартен монтаж на стенен климатик - от 18 000 до 24 000 BTU

Стандартен монтаж включва:

Тръбен път от медни тръби с изолация до 3 метра

Гофриран маркуч до 3 метра

Крепежни елементи (дюбели, гайки, шайби)

Захранващ кабел до 4 метра

Комуникационен кабел до 4 метра

Пробиване на технологичен отвор – 1 бр.

Стойки за външно тяло - 2 бр.

Антивибрационни тампони - 4 бр.
Стандартен монтаж на стенен климатик закупен от друг търговец
от 7 000 до 14 000 BTU
Стандартен монтаж на стенен климатик закупен от друг търговец
от 18 000 до 24 000 BTU
Посещение и оглед на място
*При реализация на оферта се приспада от крайната цена

60.00 лв.

Допълнително посещение на обект (при монтаж на климатик на два етапа) 60.00 лв.

Демонтаж на стенен климатик до 24 000 BTU 90.00 лв.

Кондензна вана за външно тяло, с включен монтаж 90.00 лв.

Кондензна вана за външно тяло с нагревател и термостат, с включен монтаж 180.00 лв.

Качване на климатик, материали и инструменти без асансьор (на етаж) 10.00 лв.

Допълнителен тръбен път за климатици от 7 000 до 14 000 BTU (л.м.) 40.00 лв.

Допълнителен тръбен път за климатици от 18 000 до 24 000 BTU (л.м.) 50.00 лв.

Допълнителен захранващ кабел 3x1.5 мм (л.м.) 4.00 лв.

Допълнителен захранващ кабел 3x2.5 мм (л.м.) 5.00 лв.

По запитване

300.00 лв.

260.00 лв.
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Допълнителен гофриран маркуч (л.м.) 3.00 лв.

Вкопаване и укрепване на тръбен пакет в тухлена стена, Ytong, гипс картон (л.м.) 24.00 лв.

Вкопаване на захранващ кабел в тухлена стена (л.м.) 6.00 лв.

Облицовка на тръбен пакет с PVC декоративен канал (л.м.) 24.00 лв.

Облицовка на захранващ кабел с PVC декоративен канал (л.м.) 10.00 лв.

PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф32 (л.м.) 12.00 лв.

Профилактика (за удължаване на гаранцията):
*Профилактиката включва:
 - Проверка и замерване на работните параметри на уреда
 - Основно почистване на вътрешното тяло
 - Почистване на външното тяло

60.00 лв.

За уговаряне на монтаж, моля свържете се с нас на:
Тел.: 0888 33 83 03
email: sales@airtradecompany.com

Или ни посетете на адрес:
ул. Проф. Георги Златарски 1 (вход откъм бул. Г. М. Димитров), гр. София 1700
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