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Závěsné kotle 
 

Uvedení kotle do trvalého provozu              1600,- 
Uvedení do provozu kotle Junkers              1800,- 
Uvedení do provozu sestavy kotel+ohřívač TUV            2000,- 
Zákazníkům, kteří nakoupili spotřebič u nás nebo přes spolupracující 
instalatérskou firmu poskytujeme  slevu ve výši              50% 
 
Sezónní čištění 
Pravidelná sezónní prohlídka spotřebiče (cena dle stavu spotřebiče)    650,- až 850,- 
Velké sezónní čištění vč. chemického čištění výměníku    1100,- 
Příplatek za demontáž a vyprání zasazeného výměníku    400,- 
 
Základní položka  - zjištění závady    bez vyp.vody    280,- 
             - zjištění závady    s vyp. vody    380,- 
 
Práce nebo výměna dílu na okruhu plynu     260,- 
 
Práce nebo výměna dílu na topném okruhu a okruhu TUV   250,- 
Kontrola těsnosti a přetěsnění částí na okruhu ÚT a TUV    200,- 
Tlakový spínač, senzor průtoku, teploty, tlaku      200,- 
Výměna termo manometru        150,- 
 
Práce nebo výměna dílů na okruhu elektro     200,- 
Výměna zapalovací a ovládací elektroniky      250,- 
Výměna zapalovací a ionizační elektrody      150,- 
Seřízení zapalovací a ionizační elektrody      100,- 
 
Výměna ostatních neuvedených dílů      150,- 
 

Měření spalin analyzátorem       500,- 
 
Jiné práce, které nejsou dle předchozích položek    350,-/hod. 
 

 
 

Závěsné kondenzační kotle 
 
Uvedení kotle do trvalého provozu      1600,- 
Seřízení spalin na analyzátor       1400,- 
Zákazníkům, kteří nakoupili spotřebič u nás nebo přes spolupracující 
instalatérskou firmu poskytujeme  slevu ve výši     50% 
 
Sezónní čištění 
Pravidelná sezónní prohlídka spotřebiče (cena dle stavu spotřebiče)    650,- až 850,- 
Seřízení spalin na analyzátor        850,- 
Velké sezónní čištění vč. chemického čištění výměníku    1100,- 
 
Základní položka  – zjištění závady bez vyp.vody    430,- 
           - zjištění závady          s vyp. vody    630,- 



 
Práce nebo výměna dílu na okruhu plynu     260,- 
 
Práce nebo výměna dílu na topném okruhu a okruhu TUV   250,- 
Kontrola těsnosti a přetěsnění částí na okruhu ÚT a TUV    250,- 
Tlakový spínač, senzor průtoku, teploty, tlaku      150,- 
Výměna termo manometru        150,- 
 
Práce nebo výměna dílů na okruhu elektro     200,- 
Výměna zapalovací a ovládací elektroniky      250,- 
Výměna zapalovací a ionizační elektrody      150,- 
Seřízení zapalovací a ionizační elektrody      100,- 
 
Výměna ostatních neuvedených dílů      150,- 
 
Jiné práce, které nejsou dle předchozích položek    350,-/hod. 
 

 

Stacionární kotle do 50kW 
 
Uvedení kotle do trvalého provozu - bez regulace    1400,- 
      - s ekvitermní regulací  2400,- 
Zákazníkům, kteří nakoupili spotřebič u nás nebo přes spolupracující 
instalatérskou firmu poskytujeme  slevu ve výši     50% 
 
Sezónní čištění 
Pravidelná sezónní prohlídka spotřebiče (cena dle stavu spotřebiče)     650,- až 850,- 
Velké sezónní čištění vč. chemického čištění výměníku    1100,- 
Příplatek za zasazený kotel        400,- 
 
Základní položka – zjištění závady       380,- 
 
Výměna PA, ovládací a zapal. elektroniky, čidel apod.   250,- 
 
Jiné práce, které nejsou dle předchozích položek    350,-/hod. 
 
 

Stacionární kotle nad 50kW 
 
Uvedení kotle do trvalého provozu - bez regulace    1800,- 
      - s ekvitermní regulací  3400,- 
Zákazníkům, kteří nakoupili spotřebič u nás nebo přes spolupracující 
instalatérskou firmu poskytujeme  slevu ve výši      50% 
 
Seřízení spalin na analyzátor       1000,- 
 
Sezónní čištění         2000,- 
 
Základní položka – zjištění závady       830,- 
 



Výměna PA, ovládací a zapal. elektroniky, čidel apod.   450,- 
 
Jiné práce, které nejsou dle předchozích položek    350,-/hod. 
 

 
Zásobníkové ohřívače TUV 

 
Uvedení ohřívače do trvalého provozu  - do 190l   1200,- 
       - nad 190l   1800,- 
Zákazníkům, kteří nakoupili spotřebič u nás nebo přes spolupracující 
instalatérskou firmu poskytujeme  slevu ve výši      50% 
 
Sezónní čištění  (cena dle stavu spotřebiče)           550,- až 700,- 
 
Základní položka – zjištění závady   bez vyp.vody    270,- 
          - zjištění závady   s vyp. vody     330,- 
 
Výměna PA, havarijních a ovl. prvků      230,- 
 
Výměna ostatních neuvedených dílů      150,- 
 
Jiné práce, které nejsou dle předchozích položek    350,-/hod. 
 
 

 

Regulační technika 
 
Základní položka         350,- 
 
Prostorová regulace  
– zapojení, výměna běžného regulátoru on-off     350,- 
-  zapojení, výměna regulátoru Junkers FR      350,- 
 
Ekvitermní regulace  
– zapojení, výměna Junkers FW - jeden topný okruh    800,- 
     - dva topné okruhy               1350,- 
     - tři a více topných okruhů   2400,- 
Ostatní ekvitermní regulace 
(mimo Junkers)  účtování  hodinovou sazbou     400,-/hod. 
 
Výměna čidel         300,- 
 
 

 

Jízdné 
 
       Cestovní náklady   Ztrátový čas 
Plzeň        200,-            200,- 
Mimo Plzeň     10,-/km       50,-/15 min.
  



Montážní práce 
 
Výměna plynového kotle 
Montáž           3500,- 
Uvedení do provozu          900,- 
Montážní materiál            1000,- až 2000,- 
 
Výměna průtokového ohřívače 
Montáž           1500,- 
Uvedení do provozu           400,- 
Montážní materiál             500,- až 1500,- 
 
Solární systémy 
Montáž            15000,- až 20000,- 
Montážní materiál          10000,- až 15000,- 
 
 
 


