
Eil. Mat. Kaina su PVM

Nr. vnt.  (Eur)

1 Nuvykimas į objektą vnt. 7,00

2 Konsultacija vnt. 8,00

3 Buto apžiūra po užpylimo vnt. 19,00

4 Aklių d iki 32 mm pastatymas ant vamzdynų vnt. 8,00

5 Ilgasriegių d 15 mm keitimas vnt. 11,00

6 Ilgasriegių d 20 mm keitimas vnt. 12,00

7 Išleidimo čiaupų remontas vnt. 11,00

8 Klozeto „Kompakt“ (su bak. ir sifonu) keitimas vnt. 60,00

9 Klozeto bakelio nuleidimo mechanizmo keitimas (su bakelio nuėmimu) vnt. 36,00

10 Klozeto bakelio pildymo mechanizmo keitimas vnt. 18,00

11 Klozeto indo guminių manžetų keitimas, armatūros keit. vnt. 24,00

12 Klozeto nuplovimo bakelio remontas, reguliavimas vnt. 13,00

13 Kontravimo veržlių iki 32 mm perrinkimas vnt. 14,00

14 Lentos po klozetu pastatymas ( su brtonavimo darbais) vnt. 60,00

15 Maišytuvo galvutės keitimas, remontas vnt. 19,00

16 Maišytuvo keitimas vnt. 24,00

17 Maišytuvo vonioje keitimas vnt. 24,00

18 Maišytuvo keitimas plautuvės vnt. 36,00

19 Maišytuvo lanksčios žarnos keitimas nuimant maišytuvą vnt. 24,00

20 Maišytuvo su dušo įranga keitimas vnt. 36,00

21 Maišytuvo tarpinių keitimas, nuimant ir pastatant maišytuvą vnt. 20,00

22 Plautuvės keitimas vnt. 54,00

23 Praustuvo keitimas vnt. 42,00

24 Praustuvo mont. gręžiant sienose skyles kronšteinams kompl. 54,00

25 Movų d 10-15 mm keitimas vnt. 11,00

26 Plastm. trišakių, alkūnių d iki 50-100 mm įrengimas vnt. 14,00

27 Radiatorių blokų iki 80 kg keitimas vnt. 96,00

28 Radiatorių butuose galingumo nustatymas vnt. 22,00

29 Radiatorių remontas atjungiant ir prijungiant radiatorius vnt. 101,00

30 Rankšluosčių džiovintuvo keitimas vnt. 60,00

31 Rutulinio čiaupo prie bakelio keitimas vnt. 18,00

32 Sifono praustuvui  ar plautuvei keitimas, permontavimas vnt. 30,00

33 Sifono pravalymas, nuimant ir pastatant sifoną vnt. 30,00

34 Trišakio perėjimo alkūnės keitimas, nuimant bakelį-klozetą vnt. 66,00

35 Vamzdelio, žarnelės į bakelį keitimas vnt. 13,00

36 Vamzdžių ket. kanal.   d50-100 tiesim. ant sienų ir kanaluose m 30,00

37 Vamzdžių movų užsandarinimas vnt. 12,00

38 Vamzdžių sriegimas ,kai vamzdžių išorinis skersmuo nuo 22 mm iki 40 mm vnt. 12,00

39 Vamzdžių sriegimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm vnt. 10,00

40 Vandens skaitiklio d iki 25 mm pravalymas, nuimant ir pastatant vnt. 24,00

41 Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas sriegiant vnt. 24,00

42 Ventilių, vožtuvų keitimas vnt. 24,00
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43 Ventilių, vožtuvų keitimas, kai būtina nuimti ir sumontuoti skaitiklį vnt. 36,00

44 Movinių vandens skaitiklių d iki 32 mm keitimas vnt. 18,00

45 Vidaus kanaliz. ketinių vamzd. d  50-100  mm ardymas m 14,00

46 Vidaus kanalizacijos valymas m 16,00

47 Vidaus vandentiekio vamzdžių d iki 20 mm tiesimas m 11,00

48 Vidaus vandentiekio vamzdžių d iki 32 mm tiesimas m 17,00

49 Atskirų vamzd. ruožų trumpesnių negu 2 m keitimas m/vnt. 38,00

50 Vonios aprišimo keitimas vnt. 36,00

51 Šalto vandens uždarymas ir atidarymas val. 11,00

52 Karšto vandens uždarymas ir atidarymas val. 18,00

53 Karšto ir šalto vandens uždarymas ir atidarymas 13-16 a. namams val. 36,00

54 Šildymo sist. vandens išleidimas ir pripildymas 5 a. namams

55  - vieno stovo  (nuvykimas  į objektą įskaičiuotas) vnt. 36,00

56  - visos sistemos (nuvykimas į objektą  įskaičiuotas) vnt. 54,00

57 Šildymo sist. vandens išleidimas ir pripildymas 10 a. namams

 - vieno stovo  (nuvykimas  į objektą įskaičiuotas) vnt. 50,00

 - visos sistemos (nuvykimas į objektą  įskaičiuotas) vnt. 90,00

58 Šildymo sist. vandens išleidimas ir pripildymas > 10 a. namams

 - vieno stovo  (nuvykimas  į objektą įskaičiuotas) vnt. 66,00

 - visos sistemos (nuvykimas į objektą  įskaičiuotas) vnt. 120,00

59 Kitas smulkus remontas val. 30,00

60 Medžiagų nupirkimas ir pristatymas vnt. 24,00

PASTABA. Darbų kainos nurodytos be medžiagų vertės su 21%  PVM.


