
 

 

 
ОФЕРТА ЗА МОНТАЖ НА КЛИМАТИК 

 
Стенен тип: 

 
 9000 ÷ 12000 BTU – Цена на монтажа до 3 м. тръбен път  :   240/300 лв. 
 
 13000 ÷ 18000 BTU– Цена на монтажа до 3 м. тръбен път  :  260/350 лв. 
 
 19000 ÷ 24000 BTU – Цена на монтажа до 3 м. тръбен път :  280/400 лв. 
                                                      
 25000 ÷ 36000 BTU– Цена на монтажа до 3 м. тръбен път  :  360/440 лв. 
 

Таванно – подов и колонен тип: 
 
18000 ÷ 24000 BTU – Цена на монтажа до 3 м. тръбен път :  360/460 лв. 
 
25000 ÷ 48000 BTU – Цена на монтажа до 3 м. тръбен път  :  460/560 лв. 
 
49000 ÷ 60000 BTU -   Цена на монтажа до 3 м. тръбен път :   560/680 лв. 
 

Забележки: 
 
За климатици до 18000 BTU, на всеки метър тръбен път над 3-ят , се доплаща по 40.00 лв. 
За климатици до 30000 BTU, на всеки метър тръбен път над 3-ят , се доплаща по 60.00 лв. 
За климатици над 33000 BTU, на всеки метър тръбен път над 3-ят ,се доплаща по 70.00 лв. 
За климатици над 48000 BTU,на всеки метър тръбен път над 3-ят  ,се доплаща по 80.00 лв. 
Удължаването на захранващият кабел се заплаща ШВПС 3 x 1.5 мм  -  3.00 лв. на метър. 
Удължаването на захранващият кабел се заплаща ШВПС 3 x 2.5 мм  -  5.00 лв. на метър. 
Пробиване на втори отвор  Ø 40 в стена до 30 см. се заплаща  -  25.00лв. 
Демонтаж и монтаж на стъклопакет , ако се налага  -  20.00 лв. 
Товарене на климатик , каране и качване на адрес на клиента се заплаща допълнително 
по цени на фирмата.  
Изкачване на етажи след първия без асансьор се заплаща допълнително по цени на 
фирмата. 
Транспорт 1.20 лв. на километър. 
Монтаж с вишка/кран – по запитване. 
Монтаж със скеле – по запитване. 
 

Цената на монтажа включва:   
• Медни тръби с изолация и кабели до 3 л.м. ; 

• Стойка и укрепителни елементи ; 

• Бандажна лента и кабелен канал 60Х60 до 0,5 м. 
 


