
OFERTA
 węzły cieplne dla budynków jednorodzinnych

w  Bełchatowie
(oferta dostępna także na  stronie internetowej: www.pec-belchatow.pl)

Oferujemy:

 wykonawstwo i modernizację węzłów cieplnych
 usługi serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne
 doradztwo techniczne 

Co nas wyróżnia?

 Indywidualne wykonanie: Każdy węzeł cieplny powstaje na podstawie indywidualnego projektu 
uwzględniającego istniejące warunki techniczne instalacji c.o. i c.w. ; wykonanie „na miarę” daje 
gwarancją dopasowania do parametrów sieci i instalacji wewnętrznych.

 System jakości: System zapewnienia jakości ISO 9001:2015 potwierdza dotrzymywanie wysokich 
standardów wykonania węzłów cieplnych w naszej firmie.

 Doświadczenie: Prace montażowe wykonywane przez doświadczonych instalatorów
 Całodobowy serwis (993)
 Gwarancja: 36 miesięcy

WYKONUJEMY  WĘZŁY  NA  INDYWIDUALNE  ŻYCZENIE  UŻYTKOWNIKA,
UWZGLĘDNIAJĄC  ISTNIEJĄCE  WARUNKI  TECHNICZNE  INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY

Oferowane przez nas węzły to:

Bezpieczeństwo eksploatacji 
Długi okres żywotności
Łatwość obsługi
Wysoka sprawność
Całodobowy serwis (993)
Gwarancja - 36 miesięcy

Węzły cieplne zawierają m.in.:

wymiennik centralnego ogrzewania – płytowy, lutowany o mocy maksymalnej do 30 kW
wymiennik ciepłej wody – płytowy, lutowany o mocy maksymalnej do 20 kW
zasobnik ciepłej wody 140-150 dm3 – z rezerwowym zasilaniem energią elektryczną
programowalny regulator pokojowy centralnego ogrzewania z możliwością nastaw dobowo-tygodniowych

Kontakt:
Podpisywanie umów i uzgodnienia szczegółowe prowadzi Dział Serwisowy,
tel. 633 33 36 w.  261, 262 , 263 tel. kom. 664-789-015, 515-762-313, w godz. 7.00-15.00

Cennik węzłów umieszczony jest na odwrocie.
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CENNIK
/cena zaprojektowania, budowy i uruchomienia węzła, w zależności od wybranej opcji, obowiązująca od 01.07.2022 r.

L.p. Opcja węzła Cena netto [zł]
Cena brutto
(8% VAT*)

[zł]

Cena brutto
(23% VAT)

[zł]

1.
Węzeł jednofunkcyjny c.o. 
– standardowy stojący
– standardowy wiszący 

7 150,00
7 450,00

7 722,00
8 046,00

8 794,50
9 163,50

2.
Węzeł jednofunkcyjny c.w. w opcji bez cyrkulacji
– standardowy stojący
– standardowy wiszący

7 550,00
7 850,00

8 154,00
8 478,00

9 286,50
9 655,50

3.
Węzeł dwufunkcyjny w opcji bez cyrkulacji 
– standardowy stojący
– standardowy wiszący

10 900,00
11 400,00 

11 772,00
12 312,00

13 407,00
14 022,00

4.

Węzeł dwufunkcyjny w opcji z cyrkulacją 
(instalacja cyrkulacji w budynku) 
– standardowy stojący
– standardowy wiszący

11 350,00
11 850,00 

12 258,00
12 798,00

13 960,50
14 575,50

5.

Węzeł dwufunkcyjny w opcji z cyrkulacją, współpracujący z 
instalacją tradycyjną i podłogową, rozwiązanie z zaworem 
mieszającym Danfossa 
– standardowy stojący
– standardowy wiszący

12 050,00
12 550,00 

13 014,00
13 554,00

14 821,50
15 436,50

* Zastosowanie 8% stawki VAT powoduje konieczność złożenia stosownego Oświadczenia dla celów stosowania właściwej stawki VAT 
w budownictwie mieszkaniowym i spełnienia warunków określonych  w Ustawie o podatku od towarów i usług.

UWAGA  - opcje  od  1  do  5  z  niestandardowym  rozwiązaniem  montażu  –  rozmieszczenie  urządzeń
węzła w pomieszczeniu według wskazań klienta – dodatkowy koszt 350,00 zł netto

Do wyżej podanych cen należy doliczyć koszt podłączenia węzła do instalacji cieplnych w budynku.

PODŁĄCZENIE WYSOKICH PARAMETRÓW W POMIESZCZENIU WĘZŁA DO 2 METRÓW – GRATIS

L.p. Rodzaj instalacji w budynku
Cena netto
za 1 mb [zł]

Cena brutto
za 1 mb

(8% VAT*) [zł]

Cena brutto
za 1 mb

(23% VAT) [zł]

1.
Przyłączenie węzła do przyłącza cieplnego wysokich 
parametrów

105,00 113,40 129,15

2.
Przyłączenie węzła do instalacji wewnętrznej c.o. (cena dla 
przewodu miedzianego)

130,00 140,40 159,90

3.
Przyłączenie węzła do instalacji wewnętrznej c.w. (cena dla 
przewodu miedzianego)

100,00 108,00 123,00

4.
Przyłączenie węzła do instalacji wewnętrznej c.w. (cena dla 
przewodu PP)

60,00 64,80 73,80

5.
Przyłączenie węzła do instalacji wewnetrznej c.o. ( cena dla 
przewodu PP )

70,00 75,60 86,10

* Zastosowanie 8% stawki VAT powoduje konieczność złożenia stosownego Oświadczenia dla celów stosowania właściwej stawki VAT 
w budownictwie mieszkaniowym i spełnienia warunków określonych  w Ustawie o podatku od towarów i usług.

Podane ceny mogą ulec zmianie w przypadku dostosowania węzła do specyficznych warunków eksploatacyjnych np.: zapotrzebowania budynku
na większą moc lub wybrania przez Zamawiającego innych materiałów instalacyjnych (innych pomp, wymienników itp.)
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