
1. CENIK DODATNIH DEL ZA MONTAŽO KLIMATSKIH NAPRAV

STORITEV CENA Z 9,5%
DDV

CENA Z 22%
DDV

dodatni meter cevne povezave (za klime do 5,0 kW) 27,38 € 30,50 €

dodatni meter cevne povezave (za klime nad 5,0 kW) 38,33 € 42,70 €

dodatni meter cevi kondenznega odtoka 6,57 € 7,132 €

doplačilo za preboj betonskega, armirano betonskega 
ali kamnitega zidu do 80cm

75,00 € 83,56 €

dodatni preboj opečnega zidu, debeline do 40cm 43,80 € 48,80 €

dodatni preboj opečnega zidu, debeline od 41 do 90cm 60,32 € 67,10 €

najem in uporaba avtodvigala ali postavitev 
gradbenega odra za montažo zunanje enote nad višino 
4m od tal

219,00 € 244,00 €

Izvedba utorov (''štemanje'') v opečne stene in 
podometna cevna povezava – cena za 1 tekoči meter

38,33 € 42,70 €

Črpalka za odvod kondenza iz notranje enote, z 
vgradnjo in priklopom

197,10 € 219,60 €

priklop in montaža WIFI vmesnika ob notranji enoti 
(brez nastavitve)

27,38 € 30,50 €

Servisna ura
Prevoz serviserja
Delo na višini

27,38 € na uro
0,41 € na km

54,75 €

30,50 € na uro
0,45 € na km

61,00 €

Vsa dodatna dela in material, ki je obsežnejši od osnovne montaže, doplačate ob montaži monterju.
Cene vsebujejo navedeni DDV



2. CENIK DODATNIH DEL ZA MONTAŽO KLIMATSKIH NAPRAV BREZ ZUNANJE ENOTE

STORITEV CENA Z 9,5%
DDV

CENA Z 22%
DDV

Doplačilo k osnovni montaži za preboj v beton, kamen 
ali les

21,90 € 24,40 €

vsakih dodatnih 10 cm dolžine preboja v opečni ali 
siporeks zid

16,43 € 18,30 €

vsakih dodatnih 10 cm globine preboja v beton, kamen
ali les

21,90 € 24,40 €

dletanje za podometno izvedbo električnega dovoda na
vsak tekoči meter inštalacije. Zajema:
- Dletanje v opeko
- čiščenje ruševin (odvoz samih ruševin ni vštet v 
ceno)
- osnovno pritrjevanje z mavčenjem.
Za zidarska in slikopleskarska dela poskrbi investitor

5,48 € 6,10 €

Servisna ura
Prevoz serviserja

27,38 € na uro
0,41 € na km

30,50 € na uro
0,45 € na km

Vsa dodatna dela in material, ki je obsežnejši od osnovne montaže, doplačate ob montaži monterju.
Cene vsebujejo navedeni DDV


