
Zelów 13.09.2022 r.

URZĄDZENIE USŁUGA CENA netto

Piec konwekcyjny elektryczny Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 400 zł

Piec konwekcyjny gazowy Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 500 zł

Schładzarko - zamrażarka szokowa Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 150 zł

Piec do pizzy Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 250 zł

Linia 700 ( lub 900 ) urządzenia elektryczne Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 150 zł

Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 250 zł

Wymiana dysz 150 zł

Pozostałe urządzenia elektryczne Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 150 zł

Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 250 zł

Wymiana dysz 150 zł

Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 200 zł

Instalacja urządzenia ze zmianą parametrów wg 
wymogów użytkownika i ustawieniem dozoawnia 

chemii innym niż fabryczne oraz szkolenie 
400 zł

CENNIK MONTAŻU URZĄDZEŃ 

Linia 700 ( lub 900 ) urządzenia gazowe lub gazowo 
elektryczne 

Pozostałe urządzenia gazowe 

Zmywarka kapturowa 



Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 150 zł

Instalacja urządzenia ze zmianą parametrów wg 
wymogów użytkownika i ustawieniem dozoawnia 

chemii innym niż fabryczne oraz szkolenie 
400 zł

Uzdatniacz do wody - Jonowymieniacz                           
( solankowy ) 

Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 150 zł

Filtr MTE ( częściowa demineralizacja wody ) Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 100 zł

Sysytem odwróconej osmozy Instalacja w miejscu użytkowania oraz szkolenie 200 zł

Meble ze stali nierdzewnej. 
Rozliczany wg roboczogodzin wg. protokołu po 

montażowego 
120 zł / 1 godz

do 100 km 100 zł

od 100 do 200 km 200 zł

powyżej 200 km 250 zł
*do wskazanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Powyższe ceny za montaż, nie obejmują kosztów materiałów montażowych / pomocniczych.                                                 ( np. 
węże, uszczelki, opaski, elementy hydrauliczne ) Ich rozliczenie na podstawie protokołu po montażowego. 

Zmywarka podblatowa / zmywarka do szkła 

Dojazd 

Przy wykonywaniu realizacji kompleksowych wycena montażu na podstawie indywidualnych ustaleń ze zlecającym. 

Przez pojęcie " montaż" rozumie się instalację urządzenia w miejscu przewidzianym do jego użytkowania, jeśli istniejące 
przyłącza są prawidłowo dostosowane do podłączenia urządzenia. W przypadku konieczności wniesienia urządzeń 

dostarczonych pod wskazany adres będzie przedstawiana wycena na podstawie indywidualnych ustaleń ze zlecającym


