...úsporné a zdravé bývanie pre celú rodinu

INFRACLIMA absolútny víťaz v úsporách energie a zdravom bývaní

projektovanie I dodávka materiálov I montáž

Cenník projektových prác 2022
Ceny platné od 01. 01. 2017
Ponuka služieb + orientačný cenník služieb INFRACLIMA poradenstva a projekcie
Orientačná, vstupná cenová ponuka technológie INFRACLIMA (kapilárne
rohože)
Výpočet tepelných strát objektu - obálková metóda
Výpočet tepelných ziskov objektu - obálková metóda
Výpočet tepelných strát objektu - po miestnostiach
Výpočet tepelných ziskov objektu - po miestnostiach
Prekreslenie slepých výkresov do dwg z "papierovej podoby" projektu
Výpočet energ. bilancie objektu - zjednodušená s tech.-ekonom. posúdením
Projektová dokumentácia pre realizačný projekt
- energetické výpočty a optimalizácia

zadarmo
40,00 €
50,00 €
80,00 €
100,00 €
50,00 €
90,00 €
890,00 €

- návrh riešení energetickej koncepcie domu
- miestna obhliadka objektu a zameranie
- normový výpočet tepelných strát
- posúdenie stavebných konštrukcií
(z hľadiska kondenzácie pár + tepelnotechnické posúdenie)
- návrh kapilárneho systému (kladačský plán, rozvody, hydraulika, tepelné a
chladiace výkony, posúdenie povrchových teplôt z hľadiska tepelnej pohody)
- skladba konšrukcií a umiestnenie kapilárneho systému v nich
- detailný postup prípravy staveniska a inštalácie
- popis regulácie
- kompletná strojovňa
- návrh zdroja tepla pre VYK + ohrev TV + primárny zdroj (vrty, studňa, plošný
kolektor alebo tepelné čerpadlo vzduch/voda, alt. iný zdroj)
- energetické úspory, vykurovanie, chladenie, nízkoenergetické a energeticky
pasívne domy
- chladenie (pasívne/aktívne)
- posúdenie navrhnutých riešení
Kladačský plán kapilárnych rohoží ( v prípade pri záväznom objednaní diela )
Ostatné práce a služby, hodinová sadzba
Cestovné náklady na miesto stavby

zadarmo
25,00 €
0,49€/km

Poznámka:

Podklady pre nacenenie projektu:

- vyššie uvedený cenník platí pre rodinné
domy do 150m²
- pre väčšie objekty, objekty iného využitia Vám
radi spracujeme individuálnu cenovú ponuku
- uvedené ceny sú bez DPH
- projektanti majú 50% zľavu na uvedené služby
pri platbe vopred

- stavebné riešenie (architektonická štúdia)
- uvažovaná koncepcia vykurovania, ohrevu TV
- riadené vetranie s rekuperáciou: ÁNO/NIE
- požadovaná kategória objektu:
nízkoenergetický, energeticky pasívny atď.
- formulár pre návrh CP - elektronicky vyplnený
- ďalšie Vaše podmienky a požiadavky

vedené ceny neobsahujú:
- výkon autorského a technického dozoru pri prevádzaní stavby
- vedľajšie náklady (cestovné náklady, správne poplatky, medzinárodné hovory atď.)
Zmeny cien vyhradené v závislosti od veľkosti stavby a obtiažnosti projektu.
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