
Монтажні роботи
№ Найменування Од.ви

м
Ціна,
грн.

1 Розмітка, висвердлювання, примазка підрозетників (вапняк/газобетон) шт 50

2 Розмітка, висвердлювання, примазка підрозетників (цегла/бетон) шт 85

3 Штроблення (вапняк/газобетон) 20х30 мм м 30

4 Штроблення (цегла/бетон) 20х30 мм м 65

5 Свердління отвору прохідного до Ø24мм (цегла/бетон) до 25 см шт 100

6 Свердління отвору прохідного до Ø24мм (вапняк/газобетон) до 25 см шт 25

7 Прокладка кабелю до 6 ² з кріпленням по всій довжині м 15

8 Прокладка кабелю від 10 до 16 з кріпленням по всій довжині м 20

9 Прокладка кабелю від 25 до 50 з кріпленням по всій довжині м 35

10 Монтаж гофро труби кріпленням по всій довжині Ø 16 - 32мм м 4

11 Монтаж гофро труби кріпленням по всій довжині Ø 40 - 50мм м 12

12 Монтаж труби Ø 63-100 (від складності робіт) м від 22

13 Монтаж кабель-каналу (від складності робіт) м від 20

14 Монтаж лотка з підрізуванням (метал) м 75

15 Встановлення дози внутрішня (вапняк/газобетон) шт 80

16 Встановлення дози внутрішня (цегла/бетон) шт 100

17 Встановлення дози зовнішньої шт 30

18 Комутація дози (гаряче паяння або зварювання) шт 140

19 Висвердлювання отворів у гіпсокартоні під фурнітуру, світильники з
розміткою

шт 40

20 Установка щита під автомати (внутр.) 24 мод. (вапняк/газобетон) шт від 300

21 Установка щита під автомати (внутр.) 24мод. (цегла/бетон) шт від 600

22 Установка щита під автомати (внутр.) 36мод. (вапняк/газобетон) шт від 500

23 Установка щита під автомати (внутр.) 36мод. (цегла/бетон) шт від 750

24 Установка щита під автомати (зовн.) шт від 200

25 Монтаж та обв'язування автоматів у щиті (1-полюс) (стандарт) шт 60

26 Монтаж та обв'язування щита з автоматикою (замовна позиція) догов.

27 Вибивання та випалювання трубостійок під затягування кабелю (складність
робіт)

шт від 180



28 Розкопка траншеї під труби (від складності робіт) м від 100

29 Затягування кондуктора в труби (тобто канатик) м 5

30 Монтаж теплої підлоги (мат) м/п від 200

31 Монтаж теплої підлоги із заливкою клеєм м/п від 400

32 Монтаж теплої підлоги (кабель) м 17

33 Монтаж теплої підлоги (кабель) із заливкою клеєм м/п 400

34 Монтаж теплої підлоги (кабель) зі штробленням у існуючій стяжці м 65

35 Нестандартні роботи (людина/день) день 1000

Встановлення та підключення обладнання
№ Найменування Од.ви

м
Ціна,
грн.

1 Чищення підрозетників після малярських робіт шт 5

2 Установка фурнітури (розетки, вимикачі) шт від 35

3 Установка датчика регулятора теплої підлоги шт 180

4 Монтаж світлодіодної стрічки (від складності робіт) м від 70

5 Монтаж профілю під світлодіодну стрічку (від складності робіт) м від 70

6 Установка та розлучення трансформаторів освітлення шт від 150

7 Встановлення накладного світильника шт від 90

8 Установка бра (складання) шт від 150

9 Установка люстри (складання) шт від 250

10 Установка електровентилятора (С/П) шт від 110

11 Установка, підключення підсвічування дзеркала С/У шт від 400

12 Установка, підключення електро рушнико сушарки шт від 350

13 Монтаж датчика руху (налаштування) шт від 180

14 Монтаж датчика освітленості (налаштування) шт від 180

15 Встановлення реле напруги (з налаштуванням) шт від 350

16 Встановлення та розлучення лічильника (однофаз.) шт від 300

17 Установка лічильника (3-х фаз.) з роз'єднанням шт від 600

18 Установка щита з обліком (бокс) шт від 800

19 Підключення електроустаткування шт від 180



20 Підключення "Аквасторож" (від кількості датчиків) шт від 600

ДОМОФОН
№ Найменування Од.ви

м
Ціна,
грн.

1 Установка та підключення домофону (у комплексі) (довжина кабелю не
більше 5м)

шт від 950

2 Монтаж системи доступу шт від 950

3 Установка електромеханічного замку (від складності робіт, зварювання) шт від 1000

4 Установка електромагнітного замку шт від 800

5 Встановлення доводчика дверей шт від 800

ГЕНЕРАТОР
№ Найменування Од.ви

м
Ціна,
грн.

1 Установка та підключення генератора (до 5 кВт) (від складності робіт) від 1600

2 ТО генератора (до 5 кВт) (заміна олії, свічка запалювання, повітряний фільтр) від 850

3 Підключення АВР 1 ф від 800

4 Підключення АВР 3 ф від 1300

5 Складання індивідуального АВР (робота) від 2500

Коефіцієнти, що застосовуються у процесі роботи
№ Найменування Од.ви

м

1 Робота на висоті понад 3,5 м
Перенесення окремих елементів, встановлення дод.
елементів, що не входять до початкового проекту
Установка люстр, бра, нестандартних та ексклюзивних
світильників, що вимагають збирання

коеф 1,5

2 Перенесення окремих елементів, встановлення дод. елементів, що не
входять до початкового проекту

коеф 2

3 Установка люстр, бра, нестандартних та ексклюзивних
світильників, що вимагають збирання

ціна догов.



Для постійних клієнтів діє система знижок!!!!


