
Стандартен монтаж на сплит система включва: 
• при стандартен монтаж тръбния сноп е с дължина до 3 метра, 
• тръбен сноп между вътрешното и външното тяло: тънка и дебела медна тръба, 

маркуч за отводняване, топлоизолация за медните тръби, комуникационен 
кабел и бандажиране на тръбния снопа,  

• пробиване на отвор 1 брой в стената за тръбния сноп,  
• монтаж на вътрешното тяло,  
• монтаж на външното тяло,  
• свързване на тръбния сноп между вътрешното и външното тяло,  
• бандажиране на тръбния сноп с UV защитно тиксо,  
• захранващия кабел до 3 метра и свързването му с шепсел,  
• вакуумиране на системата,  
• пуск и тест на климатика,  
• обучение на клиента. 

 

Ценова листа за стандартен монтаж на климатична система 
№ Найменование Мярка Единична цена 
I Монтаж на сплит система:  
1 Стенен, подов, подово-таванен   

1.1. 9 000, 12 000, 18 000 BTU бр. 250,00 
1.2. над 18 000 BTU бр. 280,00 

2 Колонен, касетъчен, канален   
2.1. 9 000, 12 000, 18 000 BTU бр. 300,00 
2.2. 24 000, 36 000 BTU бр. 350,00 
2.3. над 36 000 BTU бр. 400,00 

II Монтаж на мулти сплит система:  
1 Външно тяло:   

1.1. за 2 броя вътрешни тела бр. 100,00 
1.2. за 3 броя вътрешни тела бр. 150,00 
1.3. за 4 броя вътрешни тела бр. 200,00 
1.4. за 5 броя вътрешни тела бр. 250,00 

1 Вътрешно тяло:   
1 Стенен, подов, подово-таванен   

1.1. 9 000, 12 000, 18 000 BTU бр. 100,00 
1.2. над 18 000 BTU бр. 120,00 

2 Колонен, касетъчен, канален   
2.1. 9 000, 12 000, 18 000 BTU бр. 120,00 
2.2. 24 000, 36 000 BTU бр. 140,00 
2.3. над 36 000 BTU бр. 180,00 

Всички цени са в лева с включено ДДС.  
Услуги липсваши 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. 
  
 


