CENIK DEL
Cenik velja od 1.1.2018 do preklica. Cene ne vključujejo DDV.

Zidani dimniki Schiedel Uni,
Uni ISO, Absolut,
Stabil,Final,Obložni element

Cena tekoči meter
zidanega dimnika

Montaža dimnika enojni fi 12-20 cm

32€/m

Montaža dimnika enojni fi 25 cm

48€/m

Montaža dimnika enojni fi 30 cm

55€/m

Montaža dimnika z ventilacijo 14L-20L

40€/m

Montaža dimnika z ventilacijo 25L-30L

60€/m

Montaža dvojnega dimnika 14-20

55€/m

Montaža dvojnega dimnika z ventilacijo
14-20

60€/m

Montaža zaključka final element enojni

60€/m

Montaža zaključka final element dvojni

80€/m

Montaža obložnega elementa pri stranki

180€/kom

Montaža obložnih elementov na objektu

120€/kom

Montaža enojnega dimnika pod 6m

200€/kpl

Montaža Ignis Protecta

80€/kos

Troslojni inox dimniki
Schiedel ICS,CFS,Kerastar

Cena tekoči meter
troslojnega inox
dimnika

Montaža tros. inox dimnika fi 10 – 20

32€/m

Montaža tros. inox dimnika fi 23 – 25

38€/m

Montaža tros. inox dimnika fi 30 – 40

46€/m

Montaža tros. inox dimnika fi 50 – 70

60€/m

Montaža ignis Protecta za varen prehod

80€/kos

Sanacija dimnika Schiedel
PPL, Technoflex, keramika
Sanacija dimnika z inox fi 10-20

Cena tekočega metra
sanacije dimnika
30€/m

Sanacija dimnika z izbijanjem šamotnih
35€/m
tuljav in vstavljanjem dimnika inox fi 10-20
Sanacija dimnika z vstavljanjem
keramičnih tuljav 12-20

40€/m

Sanacija dimnika z vstavljanjem
keramičnih tuljav 25+

50€/m

Sanacija dimnika z inox fi 22-30

35€/m

Sanacija dimnika z inox fi 35+

45€/m

Montaža kamina Schiedel
KingFire Parat

Cena montaže
kamina

Montaža in dobava kamina s hiabom

300€/kos

Montaža dodatkov - keramičnih okvirjev

120€/kpl

Plinski zidan dimnik Schiedel
Multi, Quadro

Cena tekoči meter
zidanega dimnika

Montaža dimnika fi 12-20

38€/m

Montaža dimnika fi 25

50€/m

Montaža obložnega elementa pri stranki

180€/kos

Montaža obložnih elementov na objektu

120€/kos

Cena storitve

Dodatna dela – posegi v
dimnik in še več
Zamenjava počenega keramičnega
priključka ali tuljave

150€

Vgradnja naknadnega priključka za peč ali 100€
kamin na katerikoli dimnik in zablindiranje
starega, če je potrebno
Vgradnja dodatnih vratic na dimnik

60€/kom

Pregled, posnetek in analiza stanja
dimnika s pomočjo kamere

80€

Priklop peči ali kamina na dimnik

60€

Priklop dovoda zraka za kamin

20€

Montaža ali zamenjava krovne plošče

80€

Zamenjava inox pokrova dimnika

30€

Vgraditev podaljška priključka za peč

30€

Vgraditev pokrivne rozete za priključek

30€

Vgradnja Ignis Protecta

80€/kom

Postavitev požarnega jaška za dimnik

100€/etaža

Ustrezna požarna zaščita za prehod
dimnika skozi etažo

25€/prehod

Izdelava priključka las adapter za plinski
dimnik

50€/kom

Izračun ustreznosti dimnika za kurilno
napravo

30€

Obzidava kamina z akumulacijsko
oblogo,siporex zidaki, izolacija kaminske
komore…

Cena po dogovoru

Prevoz materiala na objekt do razdalje
100km

Brezplačno

Prevoz materiala na objekt do razdalje več 40€
kot 100km
Dodaten prevoz materiala na objekt

0,54€/km

Zaščita prostora zaradi posega v dimnik

30€

V montažo vseh dimnikov so vključeni preboji skozi AB plošče,
prehode skozi etažo in streho.
Pri sanaciji dimnika je v montaži vključen tudi odvoz materiala, če bi
bila potrebna razbijalna dela. Dimnik kjer se odpre se na koncu
pripravi do slikopleskarskih del.
Po končanih delih se vse pospravi in očisti. Pri posegu v dimnik v
naseljeno hišo se ustrezno zaščitijo tla, stropovi in stene, tako da je
minimalno umazanije, ki se jo na koncu tudi počisti s sesalnikom.

Ponudba vsebuje vse potrebne dimniške elemente, za optimalno in
kvalitetno montažo dimnika. Z izjemo dimniške obrobe, če ta ni
posebej navedena na ponudbi in ureditev oziroma povezavo
odvoda kondenza, katero mora urediti pooblaščen vodovodar, če je
ta le možna in smiselna.
Vsi naši dimniki so izdelani v skladu z navodili proizvajalca
dimnikov. Smo tudi pooblaščeni monterji Schiedel, kar lahko
preverite tudi pri njih.
Po končanih delih in prejetemu plačilu se izda račun z garancijo,
certifikatom dimnika oz. vgrajenega materiala, izjavo o lastnostih
dimnika, izjavo 83. člena in izjavo o ustreznosti dimnika za kurilno
napravo, če je ta potrebna.
Za pripravo ponudbe pa nam pošljite e-pošto na tiniseli@gmail.com
ali preko obrazca na naši spletni strani. Lahko pa nas pokličete tudi na
našo telefonsko številko: 031 634 609.

Veselimo se dela z Vami in se zahvaljujemo vsem svojim strankam za
zaupanje.

