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1. csomagajánlat
Fűtő tárolós kondenzációs
kazán csere egyszerűsített
gázkészülék cserével

1.070.000 Ft
+ Áfa

Kazán f elszerelése, beköt és e, f űtés, vízcs at lakozásokkal
-segédanyagokkal gázbekötéssel együtt *

150.000 Ft

Koncentrikus kéményrendszer kiépítése 7m-ig, vagy
os ztott rends zer 6+6 m-ig anyagkölt séggel **

380.000 Ft

EPH védőföldelés és FI relé beépít és e kazánhoz * **

110.000 Ft

Tároló hideg és melegvíz hálózat csat lakozásával,
előre és viss zat érő cső bekötésével, anyagköltséggel

180.000 Ft

Fűtéskors zerűsít és engedélyeztetése, Kéményseprő szakvélemény, EPH jegyzőkönyv, Gáz MEO és gázát adás

250.000 Ft

Opcionálisan választható (az ár nem tart almazza)
Arist on Cares 24 KW kombi kondenzációs gázkészülék
Mágneses iszapleválas ztó - Fenox TF1

164.566 Ft
51.181 Ft

Gépi f űtésrendszer tisztítása 140 nm alapt erület ig

128.000 Ft

Rádióf rekvenciás s zobatermoszt át anyagköltséggel

27.000 Ft

* Egyszerűsített készülékcsere során a Kazánt f alra fels zereljük hideg és melegvíz, valamint fűtés előremenő és visszatérő csővezetékét elzárócsapokkal
együtt es en kötjük be, t ovábbá a gázcsapot és gázflexibilis csövet csatlakoztatjuk. Elektromos 230 Voltos csatlakoztatás, valamint a t ermosztát kábelezés
bekötése.
** Koncent rikus, oszt ot t kéményrendszer a helyszín adot tságától, kialakít ás át ól
függően kerül megállapításra. Koncent rikus és oszt ott rends zereknél is tartalmazza
az ár a teljes anyagkölt séget , t iszító egyenes és könyökidomokat, csöveket, ami
Koncentrikus kéménynél 7 méterig, oszt ot t rendszernél 6+6, összesítve 12 méterig
értendő. A kéménykibúvót, esetleges en szükséges lét rát, kéményseprő járdát az
ár nem tartalmazza, de a felmérés után személyre szabot tan tudunk árat kalkulálni.

** * EPH: a kivitelezés alkalmával az összes cs őbekötést védőf öldeléss el látjuk el,
a gázóra gázcs ap előtti és ut áni szakaszát is. Továbbá a rendszer átadásához,
legyen az gázt ervezés sel járó kondenzációs kazán csere, vagy egyszerűsített
készülék csere szükség van úgynevezet t FI Relé beépít ésére, mely egy életvédelmi
relé, zárlat, meghibásodás , vagy külső hatásokt ól védi a kazánt és f ogyaszt óját.
Továbbá szükséges a rendszer EPH mérés e, melyről jegyzőkönyvet kés zítve kerül
a Gázát vét el elengedhetetlen dokumentumai közé.
** ** Hátt ér engedélyek ügyint ézése. A rendszer fizikális kiépítése 1 -maximum 2
napot vesz igénybe, a régi kazánt lecs erélve a rends zer zavartalanul t ud működni
“ próbaüzemben” a teljes engedélyezt et és ezzel párhuzamosan zajlik, jelent ős
időt vehet igénybe - EPH jegyzőkönyv beszerzése 1 hét , Kéményseprő szakélemény
átvétele, jegyzőkönyv kiadásával 8-10 hét, gázátadás egyszerűsít et t kés zülék
csere esetén 2 hét. A határidők iránymutatóak, pontos időponttal nem tudunk kalkulálni.

A zöld mezővel jelölt sorok ajánlot t termékek, a leggyakrabban választot t gépészet i elemek. Az ár ezeket a t ermékeket nem tart almazza, eltérni az ajánlot t kiegés zít őktől természetetsen lehet.
Helyszíni f elmérés és a tételes árajánlat elkészít ése ügyfeleink részére ingyenes,
ugyanakkor a helyszíni f elmérés Budapes ten 8.000 Ft , Budapest t erület én kívüli
t elepülések es et én 10.000 Ft, mely a részletes árajánlat ut olsó részeként levonásra
kerül, így utólagosan ingyenes a munka megrendelése esetén.
Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeinken:

info@futeskiepites.hu
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