
МАКС КЛИМА ООД
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЦАР СИМЕОН I“ No 10

Моб.: 0890 900 900    0897 700 700

1. Включени услуги:
 - Доставка до адрес* в рамките на 10 километрова зона около гр.Варна.
 - Пробиване на един отвор в стена, под или таван за тръбно трасе.
 - Монтаж на вътрешно и външно тяло;
 - Подвързване на тръбни и ел връзки;
 - Вакуумиране на системата
 - Пуск и тест на системата;

2.Включени материали:
 - Комплект стойки за външно тяло от поцинкована стомана;
 - До три метра термоизолирани медни тръби за ниско и високо налягане , с нужния диаметър;
 - До три метра гофрирана тръба за отвеждане на конденз;
 - До четири метра комуникационен кабел с нужното сечение;
 - До три метра захранващ кабел с нужното сечение и щепсел;
 - Комплект крепежни елементи за фиксиране на вътрешно и външно тяло;
 - Един брой лепяща (UV защитна) лента за тръбно трасе;

Всички допълнителни услуги и материали, които не са част от стандартния монтаж се договарят допълнително.

No ОПИСАНИЕ: Мярка Цена с ДДС:

1 Транспорт – извън 20 километровата зона около гр.Варна (в две посоки) км. 1 0,80 лв.
2 етаж 1 10 лв.

3 бр. 1 брой 60 лв.

4 Демонтаж и монтаж на стъклопакет с размери  до 80х150 см бр. 1 брой 40 лв.
5 Пробиване на допълнителен отвор за тръбно трасе Ф40 бр. 1 30 лв.

6

До 14000BTU
л.м. 1

40 лв.
Над 14000 до 22000 BTU 45 лв.
Над 22000 BTU 50 лв.

7 Удължаване на захранващ кабел, след 3-ти метър
ШВПС 3х1,5

л.м. 1
5 лв.

ШВПС 3х2,5 7 лв.
ШВПС 4х2,5 8 лв.

8

Тухлена стена

л.м. 1

35 лв.
Газобетон 35 лв.
Замазка /мазилка 35 лв.
Гипсокартон / изолация 25 лв.
Бетон (след оглед) 50 лв.

9 Вкопаване и укрепване на захранващ кабел в стена
Тухла / газобетон, картон

 1
12 лв.

Замазка /мазилка 12 лв.
Бетон 24 лв.

10 Отвеждане на кондензат с гофрирана  тръба  Ф20 л.м. 1 10 лв.
11 Отвеждане на кондензат с  PVC тръба  Ф20 л.м. 1 15 лв.
12 Отвеждане на кондензат с  PVC тръба  Ф25 л.м. 1 18 лв.
13 Монтаж на два и повече етапа етап 1 60 лв.

14 комплект 1 30 лв.

15 комплект 1 60 лв.
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В цената на климатика е включен стандартен монтаж, който  включва следните услуги и 
материали: 

* Услугата включва доставка и качване на техника и оборудване на 1ви етаж или по-горен, но с асансьор. *За сгради без асансьор или неработещ такъв, се 
доплаща за качване на оборудване и техника  – 10 лв./етаж

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (не са включени в стандартния монтаж и се предлагат срещу доплащане)

Количес
тво:

Качване на един климатик и оборудване етаж (след 1-ви), без асансьор
Демонтаж на климатик при закупен нов климатик и монтаж на същото място, без 
значение от мощност

Удължаване на тръбно трасе  (фреоново) след 3-ти 
метър, с дебелостенни медни тръби, за  климатик с 
монщност:

Вкопаване и укрепване на тръбно трасе в стена / под / 
таван :

Антивибрационни тампони за външно тяло(висок клас – с прекъсната връзка), с 
включени крепежи и монтаж, при инсталирането на климатика
Антивибрационни тампони за външно тяло (висок клас – с прекъсната връзка), с 
включени крепежи и монтаж, след инсталирането на климатика



16 Монтаж на декоративен PVC канал 60х60 за закриване на тръбно трасе л.м. 1 20 лв.
17 Монтаж на декоративна PVC лайстна 15х15 за закриване на захранващ кабел л.м. 1 10 лв.
18 Кондензна вана за външно тяло ( с монтаж ) бр. 1 70 лв.

19 Монтаж на вътрешно или външно тяло със строително скеле (осигурено от клиента) бр. 1 50 лв.

20 бр. 1 180 лв.

21 Други услуги / материали по договорка / след оглед

Всички цени са с включен ДДС. 
Всички цени на услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка. 
„Макс Клима” ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. 
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Монтаж на вътрешно или външно тяло със строително скеле (осигурено от нас до 2м. 
височина) 


