CENIK IN MONTAŽA OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE
V tej poplavi ponudbe toplotnih črpalk stojimo trdno na stališču, da ponujamo samo naprave
preverjenih blagovnih znamk oziroma podjetij, ki imajo zelo dobro organiziran servis in tehnično
podporo za izdelke.
Informativno ceno dobave in montaže ogrevalne toplotne črpalke določimo na osnovi izpolnitve
obrazca v zavihku POVPRAŠEVANJE, telefonskega razgovora in morebitnih poslanih fotografij,
popisov del ali druge dokumentacije objekta. Preden dokončno sklenemo dogovor opravimo ogled
objekta in ob ogledu definiramo sledeče:
– določimo tip toplotne črpalke, ki je za stranko optimalna izbira glede na njihovo potrebo. Tukaj se
100% prilagodimo stranki in nudimo vso strokovno znanje in izkušnje, da je celoten sistem optimalen
v okviru višine investicije, ki jo je stranka planirala. Če so izpolnjeni tehnični pogoji stranki ponudimo
napravo z ustreznim akcijskim popustom na priporočeni cenik dobavitelja.
– določimo način izvedbe strojnih in elektro instalacij, freonske povezave, itd.
– določimo mesto in način postavitve zunanje enote ( betonski podstavek, zidna konzola) – določimo
število ogrevalnih krogov in način regulacije – stranki predlagamo možnosti uporabe komponent že
obstoječega ogrevanje ( obstoječa peč kot dodatni vir, obtočne črpalke, hidravlična kretnica ali
zalogovnik, bojler sanitarne vode, morebiten sistem sončnega ogrevanja, sobni termostati, itd.)
– se dogovorimo za okviren termin izvedbe – skupaj s stranko izpolnimo dokumentacijo in naredimo
ustrezne fotografije za prijavo na razpis EKO sklada Stranki vedno ponudimo naprave, ki so uvrščene
na seznam Eko sklada. To je hkrati tudi garancija, da naprava izpolnjuje zahtevane pogoje glede
izkoristka in nudi želeno varčnost ogrevanja.
Zaposleni monterji v našem družinskem podjetju smo vsi po izobrazbi elektroniki ( tudi do 35 let
delovnih izkušenj na tem področju) specializirani za montažo elektro in elektronskih naprav. Izvajalci
strojnih instalacij so preverjeni zunanji izvajalci, ki so samostojni podjetniki ali pa so organizirani v
obliki gospodarske družbe. Vsak od monterjev svoje delo pozna optimalno, kar se odraža tudi na
100% zadovoljstvu vseh naših strank. Poleg montaže same toplotne črpalke lahko ponudimo dobavo
in montažo druge elektro in elektronske opreme ( regulacija ogrevanja, klimatske naprave,
priključitev naprav na internet, itd.) V sodelovanju z našimi monterji strojnih instalacij zelo pogosto
izvedemo dobavo in montažo celotnega sistema talnega ogrevanja, radiatorjev, sanitarne opreme,
itd.
Smo pooblaščeni monterji in serviserji toplotnih črpalk blagovne znamke Kronoterm ( največjega
slovenskega proizvajalca toplotnih črpalk ) Mitsubishi Electric ( Zubadan in Ecodan), Daikin, Sinclair in
Panasonic

