
                                                                                               
 

Warszawa, 02.05.2014 
 
 

Przykładowy kosztorys wykonania systemu wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła (rekuperacji) dla domu jednorodz innego,  

dwukondygnacyjnego, o powierzchni u żytkowej ok. 150 - 170 m2 :  
 
ETAP I – wykonanie instalacji kanałowej.  
 

Ten etap inwestycji realizowany jest zazwyczaj w stanie surowym budynku i polega 
na rozłożeniu kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych, montażu skrzynek 
czerpni i wyrzutni oraz przygotowaniu miejsca późniejszego montażu centrali wentylacyjnej. 
Realizacja tego etapu poprzedzona jest ustaleniami z Inwestorem , dotyczącymi tras 
prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Instalacja wentylacyjna z racji tego, że rozkładane 
kanały mają największe średnice  w stosunku do innych instalacji wewnętrznych 
wykonywanych w budynkach powinna być wykonywana jako pierwsza. 
 
WARIANT I – instalacja wykonana z kanałów sztywnych, stalowych typu „spiro” 
 

Instalacja kanałowa wykonywana jest z rur stalowych, ocynkowanych typu „spiro”  
o przekroju okrągłym izolowanych wełną tzw. „lamelmatą” o gr. 20 mm, kształtek stalowych tłoczonych 
, kanałów prostokątnych PCV (jeśli istnieje konieczność wykonania części instalacji w formie 
umożliwiającej ukrycie w wylewce podłogi). Przy samych podejściach do zakończeń instalacji 
stosujemy przewody elastyczne typu flex SONODUCT AD-L, które  dzięki perforacji  przyczyniają się 
do redukcji hałasu, jaki może powodować przepływające powietrze. Po wykonaniu instalacji kanały są 
zabezpieczane przed zabrudzeniem podczas dalszych prac prowadzonych w budynku.  
 

Kosztorys wykonania:  
 

System izolowanych kanałów nawiewnych i wyci ągowych  
typu „spiro” wraz z monta żem 
/System  kanałów i kształtek stalowych izolowanych, czerpnia, wyrzutnia, 
 nyple, mufy, obejmy do podwieszeń, opaski , taśmy , szpilki , elastyczne 
połączenia kanałów,  itp./ 
Punkty nawiewne – 6 szt. 
Punkty wyci ągowe – 7 szt.  

 
 

    8 850,00 zł 
 

R  A  Z  E  M      netto 
 

 

8 850,00 zł 
 

 
 
WARIANT II – instalacja wykonana z przewodów elastycznych typu flex SONODUCT AD-L. 
 

Przewody  typu flex SONODUCT AD-L są to izolowane akustycznie i termicznie przewody elastyczne 
z wkładem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizolowane wełną mineralną o grubości 
25 mm osłoniętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej. 
 

Kosztorys wykonania:  
 

System izolowanych kanałów nawiewnych i wyci ągowych  
typu flex wraz z monta żem 
/System  kanałów elastycznych, czerpnia, wyrzutnia, nyple, mufy, obejmy do 
podwieszeń, opaski , taśmy , szpilki ,itp./ 
Punkty nawiewne – 6 szt. 
Punkty wyci ągowe – 7 szt.  

 
 

    7 500,00 zł 
 

R  A  Z  E  M      netto 
 

 

7 500,00 zł 
 

 
 
 

Biuro Handlowe :  
 

03-191 Warszawa;     ul. Płochocińska 15 
 

tel.   (22) 497 82 97          e-mail: 
        0 602 29 28 20         linkair@linkair.pl 
        0 501 09 12 70         www.linkair.pl  
                                         



ETAP II – monta ż centrali wentylacyjnej, regulacja i pomiary system u wentylacji.  
 
Kiedy wszystkie prace „pylące” w budynku  dobiegną końca i zamierzamy niedługo się 
wprowadzać montujemy centralę wentylacyjną , automatykę, zawory nawiewne i wyciągowe 
(anemostaty przeznaczone do montażu sufitowego, wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej, malowane na kolor biały) oraz kraty czerpni i wyrzutni (w kolorze wskazanym 
przez Inwestora) 
 
Na podstawie oblicze ń w części opisowej oferty dobrano central ę  
o wydatku Qmax ok. 460m 3/h. 
 
Proponujemy zastosowanie centrali firmy BARTOSZ - V ENA N 4 ST 
o wydajno ści max. 500 m³/h (budowa modułowa): 
 

Zestaw wentylacyjny z odzyskiem ciepła CNWB 350/200    
o wydajności do 500 m³/h wyposażony w:  
Spiralny przeciwpr ądowy wymiennik ciepła WS 350  ……………….……………..1 szt.  
-  wykonanie – aluminium i blacha ocynkowana  
-  izolacja gr. 30 mm 
-  odzysk ciepła (efektywność temperaturowa) – 85-92%  
   (stosunek nawiew \ wywiew = 1, ∆T ≤ 170C) 
-  max. wydatek powietrza jednej centrali –  500 m3/h 
-  max. opór przepływu przez wymiennik – 120 Pa (przy prędkości – 4m/s) 
Sekcja wentylatorów:   
-  osiowe, typu kanałowego Ø200………………………………………………………  2 szt. 
-  moc – 2 x  30- 170 W  
-  spręż dyspozycyjny na sieć – 200 Pa   
Sekcja filtrów: 
-  filtry powietrza DF 200…………………………………………………………………. 2 szt. 
-  kaseta filtracyjna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  
    malowana RAL  9010 
-  filtr powietrza wywiewanego – klasy EU-4 
-  filtr powietrza świeżego – klasy EU-4 
-  opór początkowy – 35 Pa 
-  opór końcowy – 200 Pa 

 

 

 

rekuperator BARTOSZ 

 
 

6 370,00 zł 
Automatyka i sterowanie STW 2/STR/PS-T 
Tekstowy panel operatorski., regulacja wydajności wentylacji poprzez sterowanie 
prędkością obrotową wentylatorów , tryb pracy: programowalny / ręczny, programy 
czasowe i program użytkownika (możliwość zadawania dowolnych czasów pracy 
zestawu)  

 
 2 370,00 zł      

Siłown ik do sterowania obej ściem wymiennika  [opcjonalnie]. 
Zastosowanie siłownika umożliwi automatyczne otwieranie i zamykanie przepustnicy na 
by-passie w zależności od temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń. W przypadku braku siłownika użytkownik steruje przepustnicą ręcznie. 

 
 

395,00 zł 
Dostawa i m onta ż centrali wentylacyjnej VENA 4 
Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego 

 
1 800,00 zł 

 

 

R  A  Z  E  M      netto 
 

 

10 935,00 zł 
 

 
1. Oferta zawiera wykonanie przebić w  ścianach oraz stropach typu Terriva, Akermana. 

Przebicia w stropach monolitycznych podlegają oddzielnej kalkulacji. 
Istnieje możliwość przygotowania bezpłatnego szkicu przepustów do wykonania podczas 
zalewania stropu. 

2. Oferta nie obejmuje zabudowy przewodów płytami gipsowo-kartonowymi ani prac 
naprawczych po przebiciach przez ściany i stropy. 

3. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć wartość podatku  VAT. 
4. Termin dostawy:  do uzgodnienia 
5. Warunki płatności: gotówką lub potwierdzonym przelewem po wykonaniu prac 
6. Miejsce realizacji: woj. mazowieckie  
7. Oferta ważna do: 30 dni 
8. Warunki gwarancji: 24 miesiące 

 
 

Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. 
Publikowanie lub udostępnianie oferty lub jej fragmentów osobom trzecim jest zabronione 


