
 

 

 

Тел: 0883717127 – Магазин  email: bakalovclima@gmail.com  гр. Варна, ул. Цани Гинчев 16 

Ценова листа 

Цени за стандартен монтаж 

250 лв. - Стенен, подов и таванен климатик с мощност до 14000 BTU 

280 лв. - Стенен, подов и таванен климатик с мощност до 22000 BTU 

310 лв. - Стенен, подов и таванен климатик с мощност над 22000 BTU 

350 лв. - Мултисплит + 70лв. на всяко следващо вътрешно тяло след второто 

370 лв. - Колонен климатик до 60000 BTU 

370 лв. - Касетъчен климатик до 60000 BTU 

370 лв. - Канален климатик до 60000 BTU 

460 лв. - Канален климатик над 60000 BTU 

Посочените цени са с включен ДДС. 

НЕ ПРАВИМ МОНТАЖ НА СТАРИ КЛИМАТИЦИ, КОИТО НЕ СА ДЕМОНТИРАНИ ОТ НАС! 

Допълнителни услуги, които не са включени в стандартния монтаж 

50 лв. - Демонтаж на климатик 9000 – 12000 BTU 

70 лв. - Демонтаж на климатик 14000 – 24000 BTU 

60 лв. - Демонтаж на климатик от 18000BTU и повече при закупен нов климатик и 

монтаж на същото място 

60 лв. - Доплащане за монтаж 2-ри етап или всеки следващ етап 

40 лв. - Допълнителен тръбен път 1л.м. – до 14000 BTU 

45 лв. - Допълнителен тръбен път 1л.м. – до 22000 BTU 
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50 лв. - Допълнителен тръбен път 1л.м. – над 22000 BTU 

5 лв. - Допълнителен захранващ кабел 1 л.м 3х1.5 мм. 

6 лв. - Допълнителен захранващ кабел 1 л.м 3х2.5 мм. 

8 лв. - Допълнителен захранващ кабел 1 л.м 4х2.5 мм. 

8 лв. - Гофрирана тръба 1 л.м. 

30 лв. - Допълнителен технологичен отвор (пробиване на 2-ра дупка) 

35 лв. - Вкопаване на тръбен път в тухла на л.м. 

35 лв. - Вкопаване на тръбен път в газо-бетон на л.м. 

50 лв. - Вкопаване на тръбен път в бетон на л.м. (след оглед) 

35 лв. - Вкопаване на тръбен път в замазка /мазилка на л.м. 

25 лв. - Вкопаване на тръбен път в изолация/ гипсокартон на л.м. 

12 лв.  -Вкопаване на захранващ кабел/ картон/ газобетон в тухла на л.м. 

24 лв. - Вкопаване на захранващ кабел в бетон на л.м. 

12 лв. - Вкопаване на захранващ кабел в замазка/ мазилка на л.м. 

50 лв. - Демонтаж и монтаж на стъклопакет 24 мм. с размери 80х150 см. 

50 лв. - Посещение на технически екип без основателна причина 

10 лв. - на етаж. Качване на климатик над 1-ви етаж без асансьор 

15 лв. - на етаж. Качване на климатик над 1-ви етаж без асансьор над 12000 BTU 

1 лв. - Цена за 1 км. пробег извън града след 10 км. 

15 лв.-  Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф20 на л.м. 

18 лв.-  Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф25 на л.м. 

40 лв.-  Монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло (висок клас - с прекъсната 

връзка), с  включени крепежи, при инсталирането на климатик 

60 лв. - Монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло (висок клас - с прекъсната 

връзка), с  включени крепежи, след инсталирането на климатик 

20 лв. - Монтаж на декоративен PVC канал 60х60 за закриване на тръбно трасе на л.м. 



 

 

10лв. - Монтаж на декоративна PVC лайсна 15х15 за закриване на захранващ кабел на 

л.м. 

70 лв. -  Монтаж на кондензна вана за външно тяло 

50 лв. - Монтаж на климатик със строително скеле, осигурено от клиента 

150 лв.  -Монтаж на климатик със строително скеле, осигурено от нас до 2м. височина 

по договорка/след оглед  - Други услуги/ материали 

Посочените цени са с включен ДДС. 

"Бакаловклима" ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. 

Стандартен монтаж на климатик включва: 

01. Фиксиране на вътрешното тяло 

02. Пробиване на отвор в стената 

03. Медни тръби за ниско и високо налягане 

04. Термо изолация за медна тръба 

05. Отводняваща гофрирана тръба 

06. Кабел за комуникация 

07. Изготвяне на захранващ щепсел 

08. Закрепяне на вътрешното тяло 

09. Поставяне на PVC канал до 1 л.м. 

10. Захващане на стойките за поставяне на външното тяло 

11. Свързване на тръбите между вътрешното и външното тяло 

12. Вакуумиране и включване на климатика 

13. Отчитане на работните параметри 

14. Пуск на машината 

15. Обучение на клиента 

Безплатен монтаж на климатик включва до 3 м. тръбен път на лесно достъпно място. 

Свързването на WiFi адаптер към вътрешно тяло се прави от наш инсталатор, останалите 

настройки и свързването към домашната мрежа са ангажимент на клиента 


