Ipari ventilátor, nagykonyhai ernyő, páraelszívó és hővisszanyerős rendszerek telepítés-árlista Budapesten és Pest megyében
(tájékoztató jellegű, érvényes: 2018.09.01-től visszavonásig)

Kiszállás Budapesten
Kiszállás Pest megyében

5 900 Ft + ÁFA
5 900 Ft + 220 Ft / km + ÁFA

(Bp. közig. határtól és a visszaút árát is tartalmazza)
Pest megyén kívül az alábbi településeken vállalunk páraelszívó felszerelést:
Kecskemét, Szolnok, Jászberény

1.
Előzetes felmérés Budapesten
vagy Pest megyében

5 900 Ft + ÁFA*

Helyszíni felmérés alapján
készített pontos árajánlat

30 000 Ft + ÁFA**

(igény szerint)

Az előzetes felmérésre abban az esetben van szükség, amikor telefonon
vagy írásban nem lehetséges az árajánlat elkészítése. (pl. a helyszín egyedi
adottságai miatt)
*A munka megrendelése esetén az előzetes felmérés munkadíját jóváírjuk a számla végösszegéből.

(hővisszanyerős rendszerek esetében)

**Amennyiben nálunk vásárolja meg központi hővisszanyerős rendszerét és mi végezzük el a
telepítést is, úgy abban az esetben az első kiszállási díjat (5900.- Ft + áfa) és a helyszíni felmérés
költségeit (30.000.- Ft + áfa) jóváírjuk a számla végösszegéből.

Árajánlat készítés kapott tervrajz
alapján tájékoztató jeleggel

DÍJMENTES!

(hővisszanyerős rendszerek esetében)

2.

Régi páraelszívó elbontása,
elszállítása hulladék kezeléssel

10 900 Ft + ÁFA

(igény szerint)

3.
Fúrás illetve a meglévő kivezetés
bővítése (igény szerint) 150 mm átmérőig

600 mm falvastagságig (szigetelés nélkül)
A falfúrást vállaljuk: tégla, fa,
gipszkarton, vályog falakba.

18 000 Ft + ÁFA / db
Az új kivezetés fúrását magas szintű
pormentes technológiával végezzük!

4.
Páraelszívó felszerelése, beépítése

600 mm falvastagság vagy 150 mm átmérő felett,
illetve betonfalba történő fúrás esetén:

EGYEDI AJÁNLAT

9 500 Ft + ÁFA / óra / 2 fő

Átlagos (fali) páraelszívó és normál körülmények esetén a telepítési idő : 2-3 óra

Ipari ventilátor, nagykonyhai ernyő
EGYEDI AJÁNLAT
és hővisszanyerős rendszerek telepítése A helyszín sajátosságainak függvényében.

5.

Anyagköltség

Elszámolás a felhasznált anyagok függvényében.
A bekötéshez szükséges légtechnikai tartozékokat keresse a

www.gonal.hu weboldalon.

MINDEN EGYÉB ELTÉRŐ ESETBEN EGYEDI ÁRAJÁNLATOT ADUNK, például:
- Budapesten és Pest megyén kívüli
telepítés esetén
- Éjszakai munkavégzés

- Ipari alpinista módszer alkalmazása
- Egyedi állványozás
- Extra anyagfelhasználás, stb.

1995 óta

