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OFERTA studnie wiercone głębinowe
Dla domu jednorodzinnego minimalna wydajność studni powinna wynosić minimum 1000 l/dobę.
Przed wykonaniem odwiertu inwestor wskazuje najdogodniejsze miejsce z punktu widzenia dostępności wody
(najlepiej po wizycie geologa). Wiercenia wykonujemy 2 urządzeniami: wiertnicą WiRTH i kompresorem COMP AIR.
CENNIK wykonania odwiertu dla domów jednorodzinnych
Cena za metr bieżący odwiertu z udzieloną GWARANCJĄ NA WODĘ wynosi 200zł brutto.
Ostateczna cena zostaje ustalona na działce (posesji) inwestora.
Cena uzależniona jest od profilu geologicznego, ukształtowania terenu inwestycji i dojazdu do niej oraz od
odległości dojazdu do bazy.
W geologii występują warstwy bezwodne, w których na głębokościach zasięgu typowych studni
wierconych nie występuje warstwa wodonośna. W związku z tym nasza firma w oparciu o swoje
długoletnie doświadczenie i fachowość podejmuje ryzyko i bierze na siebie koszty wiercenia w przypadku
braku wody w studni.
Gwarancja na wodę obejmuje: W przypadku braku wody w studni inwestor nie ponosi ŻADNYCH KOSZTÓW
związanych z pracami wiertniczymi naszej firmy!
Cena obejmuje:
● przyjazd przedstawiciela (fachowca) naszej firmy na miejsce odwiertu studni
● koszty dojazdu urządzenia wiertniczego i materiałów (baza odwiert studni baza)
● kompleksowe wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem
● wszystkie materiały potrzebne do budowy studni z ujęcia wody :
○ rury studzienne (atesty wytrzymałościowe i jakościowe)
○ materiały izolujące zapobiegające mieszaniu się wód z różnych warstw wodonośnych Compactonit
○ obsypkę żwirową specjalistyczny żwir filtracyjny (jeśli jest konieczna)
○ pompowanie oczyszczające oraz pomiarowe z określeniem wydajności
Cennik pompy ciepła: odwierty dla sond pod pompy ciepła 120zł netto za metr bieżący z sondami. Wiercimy w
każdych warunkach i najtwardszych skałach do głębokości 150 metrów. Cena zawiera wypełnienie odwiertu
środkiem termoizolacyjnym. Cennik rur osłonowych stalowych (metr bieżący):
5 1/2” (139,7 mm) 80zł, 6 5/8” (168,3 mm) 100zł, 7 5/8” (193,7 mm) 125zł 8
5/8” (219,1 mm) 170zł 9 5/8” (244,5 mm) 290zł
Oświadczam, że zapoznałem się
z warunkami oferty, cennikiem i akceptuję je.
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