absolutní vítěz v úsporách energií a zdravém bydlení

nabídka služeb_projekce, technické poradenství

ceník
2012

-

projekty vytápění, chlazení, TZB
energetické optimalizace a výpočty
autorské a technické dozory
technické a stavební poradenství

INFRACLIMA s.r.o., provozovna: Zápy 151, 250 01, Brandýs nad Labem,
GPS: 50°9'40.26"N; 14°40'20.73"E IČ: 24133159, DiČ: CZ24133159, tel: +420
326 329 041, www.infraclima.cz, info@infraclima.cz

nabídka služeb + orientační ceník služeb INFRACLIMA poradenství, projekce
- orientační, vstupní cenová nabídka technologie INFRACLIMA
kapilární rohože, tepelné čerpadlo FACTOR plus, sluneční
vakuové kolektory

- výpočet tepelných ztrát objektu- obálková metoda
- výpočet tepelných ztrát objektu- po místnostech

- samostatný energetický štítek obálky budovy
- překreslení slepých výkresů do dwg z "papírové podoby" projektu

- výpočet energetické bilance objektu (ENERGIE2009); pro účely ZÚ;
kompletní soubor výpočtů, optimalizace obálky budovy

- energeticky pasivní RD, energetické výpočty a optimalizace
návrh řešení energetické koncepce domu

- ostatní práce a služby, hodinová sazba
- cestovní náklady na místo stavby

zdarma
1 000 Kč
1 750 Kč
1 750 Kč
1 750 Kč
7 500 Kč
29 000 Kč
550 Kč
8 Kč
/km + 200Kč/h
DSP

položkové ceny projekce (dle stupně projektu)
- PD infraclima_kapilární rohože pro celoroční udržování tepelné pohody (vytápění,
chlazení, TV)

- PD vytápění + ohřev teplé vody standardní systémy
- PD řízené větrání s rekuperací tepla
- úpravy projektu
- autorizace

- tisk 6 paré dokumentace
- tisk každého dalšího paré navíc
- rozpočet položkový

energetický štítek obálky budovy

stavebně technické a energetické konzultace
- energetické úspory, vytápění, chlazení, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy
- posouzení navržených řešení
poznámky:
- cena prováděcího projektu komplet 4-5% ceny projektované technologie
- výše uvedený ceník platí pro rodinné domy do cca 180m2 užitné plochy

- pro větší objekty, objekty jiného využití Vám rádi zpracujeme individuální CN
- úpravy projektu cca 10-50% ceny části PD dle rozsahu změn a stavu rozpracovanosti
- uvedené ceny jsou bez DPH

-

podklady pro nacenění projektu:
stavební řešení (architektonická studie)
uvažovaná koncepce vytápění, ohřevu TV
řízené větrání s rekuperací: ANO/ NE
požadovaná kategorie objektu- nízkoenergetický, energeticky pasivní…
další Vaše podmínky a požadavky

kontakt:

Ing.Jiří Šámal

INFRACLIMA s.r.o.
Zápy 151; 250 01 Brandýs n.Labem
m: +420 736 630 411
www.infraclima.cz

-

PP

JPP

dokumentace
ke stavebnímu
povolení

prováděcí
projekt
2.stupeň PD

prováděcí
projekt
jednostupňový

7 650 Kč

8 300 Kč

15 200 Kč

4 250 Kč

4 650 Kč

8 700 Kč

3 950 Kč

4 800 Kč

8 900 Kč

dle rozsahu

dle rozsahu

dle rozsahu

1 000 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

-

1 500 Kč

1 500 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

550 Kč /h
550 Kč /h

cena neobsahuje:
- výkon autorského dozoru při provádění stavby
- výkon technického dozoru

- vedlejší náklady (cestovní náhrady mimo území hl.m.Prahy)
- správní poplatky, mezinárodní hovory…

