CENNIK SERWISOWY
•

bez naprawy i wymiany uszkodzonych oraz zużytych części i akcesoriów,

•

ceny wymienianych części i akcesoriów wg aktualnego cennika,

•

w odległości do 25 km: wg cennika bez dopłaty za dojazd,

•

powyżej 25 km: dopłata za dojazd w wysokości 1,50 zł netto za kilometr,

•

serwisy bram, napędów i innych zamontowane i serwisowane przez GERMAPLAN,

•

serwisy i naprawy elementów zainstalowanych przez inne frmy niż GERMAPLAN
wyceniane są na podstawie oględzin, według indywidualnej kalkulacji,

•

wszystkie podane ceny są cenami netto.

Brama przemysłowa segmentowa K2 IS z prowadzeniem standardowym, bez
użycia rusztowań, podnośnika i wysokich drabin po wyżej 2,5 m
K2 IS z mechanizmem łańcuchowym

200,00 zł

K2 IS z napędem elektrycznym

280,00 zł

Brama garażowa segmentowa K2 R…
K2 R z otwieraniem ręcznym, z zamkiem

180,00 zł

K2 R z napędem elektrycznym

200,00 zł

Brama garażowa uchylna
Z otwieraniem ręcznym, z zamkiem

150,00 zł

Z napędem elektrycznym

180,00 zł

Brama wjazdowa
Jednoskrzydłowa otwierana ręcznie

od 150,00 zł

Dwuskrzydłowa otwierana ręcznie

od 180,00 zł

Przesuwna otwierana ręcznie

od 180,00 zł
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Brama szybkobieżna
Z kurtyną standardową

od 800,00 zł

Z kurtyną samonaprawialną

od 500,00 zł

Napędy elektryczne do bram
Do bram garażowych segmentowych i uchylnych

180,00 zł

Do bram przemysłowych segmentowych

od 200,00 zł

Do bram przesuwnych (bez serwisu bramy przes.)

180,00 zł

Do bram przesuwnych (z regulacją bramy przes.)

od 280,00 zł

Do bram skrzydłowych (bez serwisu bramy skrz.)

180,00 zł

Do bram skrzydłowych (z regulacją bramy skrz.)

od 280,00

Inne napędy (rolety, markizy itp.)

od 150,00 zł

Szlabany, słupki parkingowe (w tym pętle indukcyjne, radary, alarmy itp.)
Przegląd kompletny z konserwacją i regulacją
sprężyny, oraz innych akcesoriów

od 250,00 zł

Usługi dodatkowe
Programowanie pilota (bez urządzenia)

100,00 zł

Wymiana centrali do napędów elektr. z program.

250,00 zł

wymiana/montaż akcesoriów drobnych

od 180,00 zł
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