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Vízszerelés
2015
Megnevezés

Árlista
Leírás

Nettó ár

Szaniter szerelés, csere

Mosdó beépítés, csere

Mosdó felszerelése, felfúrása, csaptelep felszerelés,
bekötés, szifon szereléssel. anyag nélkül

Kád beépítés, csere

Szifon és túlfolyó szerelést is tartalmazza - anyag
nélkül. Szerelési ár a kád méretétől és a háttér
burkolás állapotától függően változik

20-35000 Ft

Zuhanytálca beépítés, csere

Szifon szerelést is tartalmazza - anyag nélkül.
Szerelési ár a kád méretétől és a háttér burkolás
állapotától függően változik

10-20000 Ft

Zuhanykabin beépítés, csere

Vízmentes szigeteléssel, az ár a kabin fajtájától és
összeszerelésének nehézségétől változik.

20-35000 Ft

Tálca + Kabin beépítés, csere

Vízmentes szigeteléssel, az ár a kabin fajtájától és
összeszerelésének nehézségétől változik.

35-55000 Ft

Mosogató beépítés, csere

A munkapult kivágását nem tartalmazza.

13 900 Ft

11 900 Ft
7 900 Ft

Wc tartály felszerelés
Wc csésze szerelése

Ragasztással, vagy csavarozással. Bekötési
segédanyagokat nem tartalmazza.

8-10000 Ft

Wc csésze + tartály szerelés

Ragasztással, vagy csavarozással. Bekötési
segédanyagokat nem tartalmazza.

14-16000 Ft

Wc belső rész - öblítőszelep csere

Az ár a szétszerelést és új töltőszelep beszerelését
tartalmazza. + töltőszelep ( átl. ár: 3-6000 Ft.)

Wc monoblokkos szerelés

Ragasztással, vagy csavarozással. Bekötési
segédanyagokat nem tartalmazza.

Bidé szerelés

Ragasztással, vagy csavarozással.Csap szerelését
és lefolyó cső bekötését nem tartalmazza.

6 900 Ft

Bidé szerelés komplett

Ragasztással, vagy csavarozással.Csap szerelését
és lefolyó cső bekötését nem tartalmazza.

11 900 Ft

4 900 Ft
11 900 Ft

A feltűntetett árak munkadíjak, a szanitereket, segédanyagokat nem tartalmazzák.
Lehetőség van az önök által vásárolt termékek beépítésére, illetve általunk szállított anyagok felszerelésére is. A
munkáinkra minden esetben 1 év garanciát biztosítunk.

Csapok szerelése
Mosdó csap beépítés, csere

Mosdóba, vagy falba épített egykaros, kétkaros

7 000 Ft

Mosogató csap beépítés, csere

Tálcába, falba, bútorlapba épített

7 000 Ft

Zuhany csap beépítés, csere

Falba épített egykaros, kétkaros, zuhanyszettel.

9 000 Ft

Kád csap beépítés, csere

Falba épített egykaros, kétkaros, zuhanyszettel.

10 000 Ft

Csempeszelep szerelés csere

Falon belüli szelep belső rész, vagy komplett szelep
cseréje

5-7900 Ft

Sarokcsap beépítés, csere

1/2 - 1/2 vagy 1/2 - 3/8 méretben jellemző

4 000 Ft

Sarokcsap beépítés, csere 2db

1/2 - 1/2 vagy 1/2 - 3/8 méretben jellemző

7 000 Ft

Automata ürítőcsap csere

Aknában előforduló önmagát visszaürítő elzárócsap

Kombinált csap beépítés, csere

Több vízfogyasztó egyidejű használata

Elzárócsap cseréje

1/2", 3/4", 1" méretekben

5-7900 Ft

Flexicső csere

Boilerek, Vízmelegítők, csapok összekötő csövei

3-5900 Ft

Vízóra beépítés, csere - plombálás nélkül

Falon belül kiépítve, csempébe építve rosettával,
vagy falon kívül elhelyezve

Locsolási mellékmérő kiépítés

Teljeskörű ügyintézéssel ( Csatornázási Művek,
Vízművek) terveztetéssel, plombáztatással.
Aknában, vagy föld felett, akár csapon szerelve

Elzárócsapok, szerelvények szerelése

5-6900 Ft
5 000 Ft

7-10000 Ft

75-90000 Ft

Boilerek, vízmelegítők tisztítása, javítása, cseréje

Villanybojler csere

FÉG, Aiston, Hajdu, aeg, backer, bosch, clage,
dasolid, duna, elnett, eta, fagor, immergas, isea,
junior, ocean, pisea, radeco, regent, renovastar,
siemens, star, stiebel eltron, tátramat, vaillant

Villanybojler javítás

Csak egyes típusoknál

5-15000 Ft

Villanybojler tisztítás

Szétszerelés, vízkőtlenítés, aktív-anód csere, csak
alkatrész ellátottsággal rendelkező típusoknál

5-12900 Ft

Gázbojler, átfolyós vízmelegítő javítás

A készülék típusa és a készülék hibája alapján
változik az ár.

8-25000 Ft

Gázbojler, átfolyós vízmelegítő tisztítás

Készülék gépkönyvében található karbantartási
lépésekkel. A készülék típusa és a karbantartás
lépései alapján változik az ár.

8-15000 Ft

15-25000 Ft

A feltűntetett árak munkadíjak, a szanitereket, segédanyagokat nem tartalmazzák.
Lehetőség van az önök által vásárolt termékek beépítésére, illetve általunk szállított anyagok felszerelésére is. A
munkáinkra minden esetben 1 év garanciát biztosítunk.

