
Ценова листа за допълнителни услуги извън стандартния монтаж: 

      
Всички цени са в лева без ДДС .                                   
Услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.                        
„Атанасов Клима” ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.                                                
В сила от 1.7.2022 г.   

 

                                                       

№ Наименование Мярка Ед.цена 
1 Доставка и монтаж на PVC канал 60/45 мм   м. 20,00 
2 Доставка и монтаж на PVC елемент 60/45 мм   м. 10,00 
3 Доставка и монтаж на PVC лайсна 16/16 мм   м. 15,00 
4 Доставка и монтаж на PVC тръба (вкл. фитинги и укрепване) за отводняване: 

4.1 -Ф20 мм м. 15,00 
4.2 -Ф32 мм м. 20,00 
5 Доставка и монтаж на антивибрационни тампони (4 броя)    к-т. 50,00 
6 Допълнително вложен тръбен път след третия метър са както следва: 

6.1 -медни тръби 6/10 мм, кабел ШВПС, гофра, изолация, бандаж м. 45,00 
6.2 -медни тръби 6/12 мм, кабел ШВПС, гофра, изолация, бандаж м. 50,00 
6.3 -медни тръби 6/16 мм, кабел ШВПС, гофра, изолация, бандаж м. 55,00 
6.4 -медни тръби 10/16 мм, кабел ШВПС, гофра, изолация, бандаж м. 60,00 
6.5 -медни тръби 12/19 мм, кабел ШВПС, гофра, изолация, бандаж м. 70,00 
7 Вкопаване на тръбнo трасета (само услугата) са както следва: 

7.1 - ютонг, гипс картон м. 20,00 
7.2 - тухла м. 30,00 
7.3 - бетон м. 40,00 
8 Вкопаване на захранващ кабел м. 10,00 
9 Удължаване на захранващ кабел след третия метър е както следва: 

9.1 -3x1,5 мм2  м. 5,00 
9.2 -3x2,5 мм2  м. 8,00 
9.3 -5x2,5 мм2  м. 10,00 
9.4 -5x4,0 мм2  м. 12,00 
10 Демонтаж и монтаж на стъклопакет бр. 30,00 
11 Пробиване на отвор за тръбен сноп бр. 10,00 
12 Пренасяне на монтажен инструмент за всеки следващ над първия етаж, без асансьор к-т. 5,00 
13 Пренасяне на климатик за всеки следващ над първия етаж, без асансьор бр. 5,00 
14 Цена за пробег извън гр.Варна (в двете посоки) км. 0,50 
15 Демонтаж на съществуваща климатична система: 

15.1 Стенен, подов (9 000, 12 000, 18 000 BTU) бр. 70,00 
15.2 Стенен, подов (над 18 000 BTU) бр. 80,00 
15.3 Колонен, касетъчен, подово-таванен (9 000, 12 000, 18 000 BTU) бр. 100,00 
15.4 Колонен, касетъчен, подово-таванен (над 18 000 BTU) бр. 120,00 
16 Демонтаж или монтаж на вътрешно или външно тяло (без влагане на материали): 

16.1 Стенен, подов (9 000, 12 000, 18 000 BTU) бр. 60,00 
16.2 Стенен, подов (над 18 000 BTU) бр. 70,00 
16.3 Колонен, касетъчен, подово-таванен (9 000, 12 000, 18 000 BTU) бр. 90,00 
16.4 Колонен, касетъчен, подово-таванен (над 18 000 BTU) бр. 100,00 
17 Монтаж на съществуваща климатична система (без влагане на материали): 

17.1 Стенен, подов (9 000, 12 000, 18 000 BTU) бр. 150,00 
17.2 Стенен, подов (над 18 000 BTU) бр. 180,00 
17.3 Колонен, касетъчен, подово-таванен (9 000, 12 000, 18 000 BTU) бр. 220,00 
17.4 Колонен, касетъчен, подово-таванен (над 18 000 BTU) бр. 250,00 
18 Дозареждане (зареждане) на климатичната система с хладилен агент е както следва: 

18.1 -R410A кг. 120,00 
18,2 -R32 кг. 120,00 
18.3 -R422D(R22); R407С кг. 120,00 
19 Доставка и монтаж на кондензна тавичка  бр. 80,00 
20 Доставка и монтаж на кондензна тавичка с нагревател и термостат бр. 120,00 
21 Монтаж с помощта на висока стълба (над 3 метра) бр. 30,00 
22 Доставка и монтаж на стойки за климатична система - малки к-т 50,00 
23 Доставка и монтаж на стойки за климатична система - големи к-т 60,00 
24 Алпинист/Автовишка/или друг вид подемна техника - цената се определя след направен 

оглед бр.  


