
Cennik przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
 L.p.  Nazwa  Cena netto 

 1   Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (bez klimatyzacji)  300,00 zł 

 2  Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (z klimatyzacją)  500,00 zł  

 3  Przegląd central o wydajności od 5.000 m3/h do 20.000 m3/h  600,00 zł 

 4  Przegląd central o wydajności powyżej 20.000 m3/h  680,00 zł  

 5 Przegląd klimatyzatorów naściennych  100,00 zł 

 6 
Sprawdzenie wymiennika do odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej 
(uszkodzenie lamel, zanieczyszczenia) 

 40,00 zł  

 7  Sprawdzenie stanu nagrzewnicy centrali  60,00 zł 

 8  Sprawdzenie silników centrali (pobór prądu)  60,00 zł 

 9  Sprawdzenie drożności syfonów centrali  50,00 zł 

10 Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego centrali (od sztuki) 25,00 zł 

11 Przegląd klimatyzatorów kasetonowych 210,00 zł 

12 Przegląd klimatyzatorów kanałowych 250,00 zł 

13 Przegląd klimakonwektorów kanałowych 180,00 zł 

15 Przegląd kurtyn powietrza 100,00 zł 

16 Przegląd wentylatorów 80,00 zł 

17 Przegląd kratek wentylacyjnych, nawiewników, anemostatów 12,00 zł 

19 Przegląd agregatów chłodniczych do 10kW (freon) 420,00 zł 

20 Przegląd agregatów chłodniczych powyżej 10 kW do 50 kW (freon) 700,00 zł 

21 Przegląd agregatów chłodniczych powyżej 50kW (freon+woda lodowa) 990,00 zł 

25 Przegląd chłodnic freonowych do 10 kW 250,00 zł 

26 Przegląd chłodnic freonowych powyżej 10 kW do 50 kW 550,00 zł 

27 Przegląd chłodnic freonowych powyżej 50 kW 850,00 zł 

 Podane ceny nie zawierają obowiązującego 23 % podatku Vat 

  
Cennik prac serwisowych - central wentylacyjnych 

 L.p.  Nazwa  Wartość netto 

 1  Oczyszczenie centrali  630,00 zł 



 2 
 Czyszczenie, odkażanie i dezynfekcja centrali środkami chemicznymi z 
atestem 

 1 100,00 zł 

 3  Wymiana filtrów wraz z utylizacją (od sztuki, nie obejmuje ceny filtra)  14,00 zł 

 4  Wymiana filtrów HEPA wraz z utylizacją (od sztuki, nie obejmuje ceny filtra)  25,00 zł 

 5  Oczyszczenie wirnika wentylatora centrali (od sztuki)  80,00 zł 

 6 
Ustawienie zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego centrali 
(od sztuki) 

 40,00 zł 

  

  

 Cennik prac serwisowych – urządzenia  klimatyzacyjne i wentylacyjne 

L.p. Nazwa Wartość netto 

1 
Czyszczenie kratek wentylacyjnych, nawiewników, anemostatów 
(od sztuki) 

25,00 zł 

2 
Czyszczenie klimatyzatora jednostka wewnętrzna (od sztuki) 
uzależnione od typu klimatyzatora 

90-110 zł 

3 
Czyszczenie klimatyzatora jednostka zewnętrzna (od sztuki) 
uzależnione od typu klimatyzatora 

130-220 zł 

4 
Czyszczenie klimakonwektora (od sztuki) uzależnione od typu 
klimakonwektora 

90-110 zł 

6 Czyszczenie kurtyn powietrza 200,00 zł 

8 
Prace nie objęte cennikiem - 80 zł netto/roboczogodzina jednego 
pracownika 

  

* Powyższy cennik nie obejmuje materiałów oraz kosztów dojazdu 
* Podane ceny nie zawierają obowiązującego 23 % podatku Vat 

  

  
Cennik prac serwisowych - agregatów chłodniczych freonowych 

L.p Nazwa Wartość netto 

1 Sprawdzenie szczelności układu 380,00 zł 

2 Sprawdzenie stanu parownika 155,00 zł 



3 Sprawdzenie stanu skraplacza 200,00 zł 

4 Wymiana presostatu niskiego ciśnienia 520,00 zł 

5 Wymiana presostatu wysokiego ciśnienia 520,00 zł 

6 Wymiana czujki temperatury 360,00 zł 

7 Wymiana filtra 710,00 zł 

8 Wymiana wziernika 710,00 zł 

9 Wymiana wentylatora 250,00 zł 

10 Wymiana wymiennika płytowego 2100,00 zł 

11 Wymiana wymiennika rurkowo-płaszczowego 2900,00 zł 

12 Wymiana pompy 850,00 zł 

|13 Uzupełnienie freonu (100zł/kg) 44,00 zł 

14 Wymiana manometrów wysokiego / niskiego ciśnienia 900,00 zł 

|15 Wymiana oleju 850,00 zł 

16 Odessanie freonu 360,00 zł 

17 Sprawdzenie odczytu na sterowniku 90,00 zł 

18 Ustawienie pracy agregatu 400,00 zł 

19 
Prace nie objęte cennikiem - 80 zł netto/roboczogodzina jednego 
pracownika 

  

* Powyższy cennik nie obejmuje materiałów oraz kosztów dojazdu. 

* Podane ceny nie zawierają obowiązującego 23 % podatku Vat 

  
PRACE NIE OBJĘTE POWYŻSZYM CENNIKIEM 

L.p. Nazwa Wartość netto 

1 Roboczogodzina jednego pracownika 80,00 zł 

2 Dojazd (samochód) 1,6 zł/km 



3 Koszt pracownika w czasie dojazdu / h 40,00 zł 

Przy większej ilości urządzeń indywidualna wycena z korzyścią dla klienta 


