Profesjonalne Systemy Grzewcze i Klimatyzacyjne
„ADAR” Adam Dudek

55-220 Jelcz Laskowice ul. Holenderska 10

NIP:912-135-09-04 Bank Zachodni

WBK 38 o/Wrocław 48 1500 1067 1210 6007 6748 0000

Tel: 71 318 36 22 fax: 71 718 27 43
kom. 0507-02-99-38
www.adar.net.pl
e-mail: adar@adar.net.pl

CENNIK USŁUG INSTALACYJNYCH
1.Centralne ogrzewanie plastik
200zł punkt
-grzejnik
-szafka rozdzielacza
-regulator ogrzewania podłogowego
2.Centralne ogrzewanie-miedź
200zł punkt
3.Ogrzewanie podłogowe
30zł/m2
4.Woda ciepła+zimna-plastik
180zł punkt
5.Woda ciepła+zimna-miedź
190zł punkt
6.Zimna woda-plastik
90zł punkt
7.Zimna woda-miedź
100zł punkt
8.Kanalizacja
90zł punkt
9.Cyrkulacja
100zł punkt
10.Wodomierz+filtr
250zł punkt
11.Montaż zmiękczacza wody
350zł punkt
12.Podłączenie pieca olejowego
1500zł punkt
13.Podłączenie pieca gazowego atmosferycznego 24kW
1000zł punkt
14.Podłączenie pieca gazowego kondensacyjnego 24kW
1200zł punkt
15.Podłączenie kotła stałopalnego
1500zł punkt
16.Zamknięcie układu otwartego,wymiennik płytowy
250zł punkt
17.Podłączenie kotła Eko groszek
1500zł punkt
18.Podłączenie termokominka
1200zł punkt
19.Podłączenie podgrzewacza wody c.w.u
300zł punkt
20.Montaż pompy ciepła CWU (bez przyłącza kanal.i inst.pow.)
1000zł punkt
21.Izolacja termiczna w kotłowni
600zł punkt
22.Montaż kolektora słonecznego-2płyty
1800zł punkt
23.Montaż kolektora słonecznego-3płyty
2000zł punkt
24.Montaż klimatyzacji do 5kW (do 4m instal.,bez prac wykończen.)
1000zł punkt
25.Multisplit -każda dodatkowa jednostka(do 4m instalacji)
400zł punkt
26.Montaż stelaża
150zł szt
27.Montaż wkładu (kocioł kondensacyjny)
50zł/mb
28.Montaż wkładu żaroodpornego
80zł/mb
29.Montaż wewnętrznej instalacji gazu-miedź do 10m ryczałt 400zł
+50zł/mb
30.Montaż wewnętrznej instalacji gazu-stal do 10m ryczałt 500zł
+80zł/mb
31.Montaż zew.instal.gazu z PEHD do fi32 do 10m ryczałt 1200zł
+100zł/mb
(wykop,ułożenie, zasypanie, bez wpinki do sieci i obsługi geodezyjnej)
32.Przyłącze wody z PEHD do fi 32
100zł mb
(wykop,ułożenie, zasypanie, bez wpinki do sieci i obsługi geodezyjnej)
Inne prace instalacyjne to koszt 70zł r.g łącznie z dojazdem.
Minimalny czas rozliczeniowy to pół godziny.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnej wyceny każdego zapytania.
Niniejszy cennik jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu
Cywilnego. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność cennika.
Cennik ważny od 01.04.2019r

