
1.210.000 Ft 
+ Áfa

Kombinált kondenzációs 
kazán csere gáztervezéssel
gázcső átalakítással

1. csomagajánlat

Kazán felszerelése, bekötése, fűtés, vízcsat lakozásokkal 
-segédanyagokkal gázbekötéssel együtt *

* Egyszerűsített készülékcsere során a Kazánt falra felszereljük hideg és meleg-
víz, valamint fűtés előremenő és visszatérő csővezetékét elzárócsapokkal 
együttesen kötjük be, továbbá a gázcsapot és gázflexibilis csövet csatlakoz-
tatjuk. Elektromos 230 Voltos csatlakoztatás, valamint a termosztát kábelezés 
bekötése.

** Koncentrikus,  osztott kéményrendszer a helyszín adottságától, kialakításától
függően kerül megállapításra. Koncentrikus és osztott rendszereknél is tartalmazza
az ár a teljes anyagköltséget , t iszító egyenes és könyökidomokat, csöveket, ami
Koncentrikus kéménynél 7 méterig, osztott rendszernél 6+6, összesítve 12 méterig
értendő. A kéménykibúvót, esetlegesen szükséges lét rát, kéményseprő járdát az
ár nem tartalmazza, de a felmérés után személyre szabottan tudunk árat kalkulálni.

150.000 Ft

Koncentrikus kéményrendszer kiépítése 7m-ig, vagy 
osztott rendszer 6+6 m-ig anyagköltséggel ** 380.000 Ft

EPH védőföldelés és FI relé beépítése kazánhoz *** 110.000 Ft

Ariston Cares 24 KW kombi kondenzációs gázkészülék 164.566 Ft

Mágneses iszapleválasztó - Fenox TF1  51.181 Ft

Gépi fűtésrendszer tisztítása 140 nm alapterület ig 128.000 Ft

Rádióf rekvenciás szobatermosztát anyagköltséggel  27.000 Ft

Opcionálisan választható (az ár nem tartalmazza)

Fűtéskorszerűsítés engedélyeztetése, Kéményseprő szak-
vélemény, EPH jegyzőkönyv, Gáz MEO és gázátadás **** 250.000 Ft

Gázhálózat k iépítése vörösréz csőhálózattal 15 méter
csőhosszig gáztervezéssel és átadással ***** 320.000 Ft
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*** EPH: a kivitelezés alkalmával az összes csőbekötést védőföldeléssel látjuk el, 
a gázóra gázcsap előtti és utáni szakaszát is. Továbbá a rendszer átadásához,
legyen az gáztervezéssel járó kondenzációs kazán csere, vagy egyszerűsített 
készülék csere szükség van úgynevezett FI Relé beépítésére, mely egy életvédelmi 
relé, zárlat, meghibásodás , vagy külső hatásoktól védi a kazánt és fogyasztóját.
Továbbá szükséges a rendszer EPH mérése, melyről jegyzőkönyvet készítve kerül
a Gázátvétel elengedhetetlen dokumentumai közé.

**** Háttér engedélyek ügyintézése. A rendszer fizikális kiépítése 1 -maximum 2 
napot vesz igénybe, a régi kazánt lecserélve a rendszer zavartalanul tud működni
“ próbaüzemben” a teljes engedélyeztetés ezzel párhuzamosan zajlik, jelentős
időt vehet igénybe - EPH jegyzőkönyv beszerzése 1 hét , Kéményseprő szakélemény 
átvétele, jegyzőkönyv kiadásával 8-10 hét, gázátadás egyszerűsített készülék
csere esetén 2 hét. A határidők iránymutatóak, pontos időponttal nem tudunk kal-
kulálni. 

***** Gázcső hélózat kiépítése szükséges minden olyan esetben, ahol az új konden-
zációs gázkészülék új helyre kerül felszerelésre, valamint régi, nem működő gázcső
szakaszok, konvektorok, gázfogyasztók vannak a gázrendszeren. Kiépítése a 
gázóra utáni indítóidomtól történik, általában vörösréz csőhálózattal 1,5 méteren-
ként bilincseléssel. A k ivitelezett gázrendszert megtervezzük és gázművek számára
benyújt juk. Ezután a gázóra le és visszaszerelését megrendeljük a Gázművek
munkatársaitól, a két időpont között a gáztervező jelenlétében van lehetőség a 
gázhálózat nyomáspróbájára, Gáz MEO-ra.

Helyszíni felmérés és a tételes árajánlat elkészítése ügyfeleink részére ingyenes, 
ugyanakkor a helyszíni felmérés Budapesten 8.000 Ft , Budapest területén kívüli 
települések esetén 10.000 Ft, mely a részletes árajánlat utolsó részeként levonásra
 kerül, így utólagosan ingyenes a munka megrendelése esetén.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeinken:

A zöld mezővel jelölt sorok ajánlott termékek, a leggyakrabban választott gépésze-
ti elemek. Az ár ezeket a termékeket nem tartalmazza, eltérni az ajánlott k iegészí-
tőktől természetetsen lehet. 

info@futeskiepites.hu +36 70 213 3229


