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Kupujesz lub budujesz mieszkanie albo dom?
Płacisz zbyt dużo za ogrzewanie?
Część pomieszczeń jest chłodniejsza?
Występują problemy z wilgocią lub pleśnią?

Korespondencja:
30-069 Kraków
ul. Smoluchowskiego 6/1

TERMOCENT jest dla Ciebie.
CZY WIESZ, CO MOŻESZ ZROBIĆ JUŻ TERAZ, ŻEBY
MIESZKAĆ PRZYJEMNIEJ, ZDROWIEJ I TANIEJ?
Zacznij od przeglądu termowizyjnego!
To podstawowa usługa w ofercie TERMOCENT, która dostarcza
kompleksową ocenę parametrów technicznych budynku lub lokalu
mających istotny wpływ na komfort cieplno-wilgotnościowy
użytkowników.
W jaki sposób?
Dzięki określeniu poziomu strat ciepła przez ściany, okna czy dach
oraz dokładnej lokalizacji nieszczelności połączeń przegród
budowalnych możesz zniwelować ryzyko wystąpienia np. grzybów
i pleśni oraz zmniejszyć rachunki za ogrzewanie!
Czym różni się usługa TERMOCENT od innych badań termowizyjnych?
Sposób naprawy faktycznie występujących defektów jest określany
w trakcie przeglądu termowizyjnego wraz z oceną kosztów
i efektywności ekonomicznej inwestycji oraz wpływem na poprawę
komfortu użytkowników.
Firma TERMOCENT wykonuje zdjęcia termowizyjne i opinie techniczne,
analizuje i przedstawia najlepsze rozwiązania. Wykonując badanie
szczelności budynku drzwiami nawiewnymi (Blower Door Test)
z jednoczesnym zastosowaniem kamery termowizyjnej wskażemy
i doradzimy, gdzie i jak naprawić defekty powodujące zbyt duże straty
ciepła a tym samym wysokie koszty ogrzewania.
.

NAJCHĘTNIEJ ZAMAWIANE BADANIA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ (CENY BRUTTO)
Lokal mieszkalny do 70 m2

Dom jednorodzinny do 200 m2

350 zł

400 zł

Przegląd termowizyjny z podstawowym
pakietem termogramów

400 zł (5 termogramów)

450 zł (10 termogramów)

Przegląd termowizyjny z rozszerzonym
pakietem termogramów i opinią
techniczną, w skład której wchodzą:
• interpretacja defektów (anomalie,
nieszczelności przegród i połączeń)
• obliczenia strat ciepła lub ocena
mostków termicznych

500 zł
(5 termogramów, 2 obliczenia)

550 zł
(10 termogramów, 4 obliczenia)

Rodzaj i zakres usługi
Podstawowy przegląd termowizyjny

MINI - przegląd termowizyjny + badanie
szczelności z użyciem drzwi nawiewnych

1300 zł

MEDIUM - przegląd termowizyjny z pakietem
10 termogramów, 4 obliczeniami i opinią techniczną
oraz badanie szczelności z użyciem drzwi nawiewnych (ocena n50) – 2 raporty

1500 zł

PREMIUM - przegląd termowizyjny z pakietem
30 termogramów, 10 obliczeniami i opinią techniczną
oraz badanie szczelności z użyciem drzwi nawiewnych (ocena n50)
i podciśnienia ujawniającego nieszczelności – 3 raporty

2300 zł

Dojazd w granicach administracyjnych miasta wojewódzkiego każdego z 16 województw BEZPŁATNY

DZIĘKI NASZYM KLIENTOM
PRZEBADALIŚMY JUŻ PONAD 3500 OBIEKTÓW

(w przypadku innych lokalizacji koszt dojazdu liczony od centrum najbliższego miasta wojewódzkiego)
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