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ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

КАКВО ВКЛЮЧВА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ

• Доставка на климатично съоръжение до обекта, материали и техника за монтаж  
и качване на асансьор

• Монтаж на вътрешно / външно тяло, вкл. стойки

• Пробиване на 1 брой технологичен отвор в стена

• Полагане на хладилен тръбен път от медни тръби, вкл. топлоизолация с дължина  
до 3 линейни метра

• Кондензна тръбна линия с дължина до 3 линейни метра

• Електрически захранващ кабел с дължина до 3 линейни метра, щепсел - 1 брой

• Свързване на вътрешно и външно тяло, вакуумиране, пуск и тест на системата

• Прибиране на опаковки и едри монтажни отпадъци

Забележка: Строителните дейности за възстановяване на отвори, демонтаж 
и монтаж на стъклопакет, използване на подемна техника не са включени в 
стандартния монтаж.
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СТАНДАРТНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЦЕНА С ДДС МЯРКА

Стандартен монтаж на климатик стенен или подов моносплит 
от 7 000 до 14 000 BTU

 360 лв. бр.

Специализиран монтаж на климатик стенен или подов моносплит 
от 7 000 до 14 000 BTU

 460 лв. бр.

Стандартен монтаж на климатик стенен моносплит  
от 18 000 до 36 000 BTU

 480 лв. бр.

Специализиран монтаж на климатик стенен моносплит  
от 18 000 до 36 000 BTU

 580 лв. бр.

Стандартен монтаж на климатик касетъчен / канален тип до 24 000 BTU  480 лв. бр.
Стандартен монтаж на климатик касетъчен / канален тип до 54 000 BTU  860 лв. бр.
Стандартен демонтаж на климатична система до 24 000 BTU  120 лв. бр.
Стандартен демонтаж на климатична система от 30 000 до 54 000 BTU  300 лв. бр.
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ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА

ЦЕНА С ДДС МЯРКА

Допълнителен тръбен път за климатици от 7 000 до 14 000 BTU  60 лв. м.л.
Допълнителен тръбен път за климатици от 18 000 до 36 000 BTU  70 лв. м.л.
Допълнителен тръбен път за климатици от 45 000 до 60 000 BTU  80 лв. м.л.
Удължаване на кабел ШВПС 3х1,5 кв.мм  6 лв. м.л.
Удължаване на кабел ШВПС 3х2,5 кв.мм  8 лв. м.л.
Удължаване на кабел 5х2,5 кв. мм  10 лв. м.л.
Удължаване на кондензна тръбна линия  5 лв. м.л.
Вкопаване / прорязване на тръбен пакет в тухлена зидария, ютонг, гипс картон  40 лв. м.л.
Вкопаване на тръбен пакет в бетон  70 лв. м.л.
Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария  12 лв. м.л.
Вкопаване на захранващ кабел в бетон  20 лв. м.л.
Пробиване на втори технологичен отвор за тръбен пакет в бетон  40 лв. бр.
Демонтаж и монтаж на стъклопакет (80х150 см)  80 лв. бр.
Пренасяне на монтажен инструмент над първия етаж без асансьор  8 лв. бр./ет.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор до 14 000 BTU  12 лв. бр./ет.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор от 18 000 до 24 000 BTU вкл.  18 лв. бр./ет.
Монтаж на два етапа на 1 бр. климатик  120 лв. бр.
Монтаж със строително скеле (осигурено от нас - височина до 4 м.)  150 лв. бр.
Цена на 1 км. пробег извън града  2 лв. км.

ЦЕНА С ДДС МЯРКА

Антивибрационни тампони  60 лв. бр.
Кондензна тава с включен монтаж  120 лв. бр.
Кондензна тава с нагревател и термостат, с монтаж  180 лв. бр.
PVC декоративен канал 60х60 мм  25 лв. м.л.
PVC декоративен канал за ел. инсталация  15 лв. м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф20  8 лв. м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф25  10 лв. м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф32  12 лв. м.л.
Стойки поцинковани за климатик до 12 000 BTU  70 лв. бр.
Стойки поцинковани за климатик до 24 000 BTU  100 лв. бр.
Стойки поцинковани за климатик над 24 000 BTU  130 лв. бр.

**Услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.
***„Булклима Инженеринг” ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.
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ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

ПРИМЕРНИ ЦЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ЦЕНА С ДДС

Изграждане на общообменна вентилация за тоалетни помещения с площ до 50 кв. м.  6 100 лв. 
Изграждане на смукателна вентилация на гаражи до 10 парко места  8 300 лв. 
Изграждане на смукателна вентилация за кухня до 200 кв.м.  18 700 лв. 
Възстановителни дейности на смукателна вентилация на жилищна кооперация  
до 3 входа, до 8 етажа за санитарни помещения

 24 600 лв. 

**** Посочените цени са примерни и са валидни след направен оглед на обекта и представяне на  
проектна документация. “Булклима Инженеринг“ ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. 
За допълнителна информация и изготвяне на конкретна оферта, моля да изпратите Вашето запитване на 
office@bulclima.com.


