
   

 

   

 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА  

ЗА МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ 
 

ОРЕКС БЪЛГАРИЯ ООД работи и си партнира за монтажа, сервиза и профилактиката на 

климатични системи с фирма АСТРА КЛИМА 07 ЕООД. Тя е компания създадена от 

професионалисти с дългогодишен опит в сектора монтаж и сервиз на климатична техника. 

 

 

 

ЦЕНИ ЗА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ: 

 

1. Стенен тип климатик (7000 - 14000 BTU) – 200 лв. 

2. Стенен тип климатик (16000 - 21000 BTU) – 220 лв. 

3. Стенен тип климатик 24000 BTU – 240 лв. 

4. Стенен тип климатик над 24000 BTU – 270 лв. 

5. Колонен тип климатик – 270 лв. 

 

 

Стандартния монтаж на климатик включва следното: 

 

     Монтаж на вътрешното тяло 

     Пробиване на един отвор за тръби 

     Монтаж на един брой комплект стойки за външното тяло 

     Закрепяне на външното тяло 

     До 3 (три) метра медни тръби 

     Изолиране на тръбите с тръбна изолация 

     Бандажиране на тръбния сноп 

     До 4 (четири) метра захранващ кабел 

     До 4 (четири) метра комуникационен кабел 

     До 3 (три) метра отводнителен гофриран маркуч 

     До 1 (един) метър PVC канал за скриване на тръбния сноп 

     До 2 (два) метра PVC канал за скриване на захранващия кабел 

     Свързване на вътрешното и външното тяло 

     Вакуумиране и включване на системата 

     Запълване на отвора с полиуретанова пяна 

     Обучение на клиента за работа с климатика 

     Попълване на гаранционна карта и други документи 

 

 

 

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ: 

 

1. Монтаж на два етапа (допълнително посещение по изискване на клиента) – 40 лв. на 

посещение 

2. Допълнителен тръбен път над третия метър (7000 - 24000 BTU) – 35 лв./м 

3. Допълнителен тръбен път над третия метър (над 24000 BTU) – 40 лв./м 

4. Допълнителен захранващ кабел (3 х 1.5 мм) над четвъртия метър – 5 лв./м 



   

 

   

 

5. Допълнителен захранващ кабел (3 х 2.5 мм) над четвъртия метър – 6 лв./м 

6. Допълнителен захранващ кабел (4 х 2.5 мм) над четвъртия метър – 5 лв./м 

7. Пробиване на допълнителен отвор в тухла, бетон и др. – 20 лв./бр. 

8. Заваряване на медна тръба  – 15 лв. 

9. Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър – 5 лв./м 

10. Пренасяне на климатичната система (до 14 000 BTU) и материали при неработещ 

асансьор над първи етаж – 8 лв. на етаж 

 

 

АКСЕСОАРИ КЪМ МОНТАЖ НА КЛИМАТИК: 

 

1. Антивибрационни (обезшумяващи) тампони – 30 лв. 

2. Кондензна тава – 70 лв. 

 

 

Ако е необходимо: 

 

 Транспорт извън град Варна – цена по договаряне 

 Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж, се договарят скеле 

или вишка по ценоразпис на доставящите услугата. 

 

 

 

 

 

*Всички цени са в лева и са с включен ДДС. 

Посочените цени не са фиксирани. Възможни са промени, продиктувани не само от фактори 

свързани с монтажната услуга, като местоположение на монтажа, брой на монтажите при 

една заявка и други, но и от пазарни фактори като сезонност и цени на използваните 

материали. 

Инсталацията на климатичната система се извършва след съгласуване на цените с клиента! 

 


