
TERMOPOMORZE.PL 

CENNIK: 

 

 

Usługa Badany obiekt Cena netto 

Badanie termowizyjne budynków 
wraz z raportem w wersji elektronicznej - 
przeprowadzone specjalistyczną, czułą kamerą 

Dla małego lokalu 
mieszkalnego do 50 m2 

450 zł 

Dla budynku lub większego 
mieszkania do 200 m2 

500-550 zł 

Dla budynku powyżej 500 m2 
indywidualnie 

zniżki 
Dla grupy mieszkań 

Badanie termowizyjne maszyn i urządzeń 
wraz z raportem w wersji elektronicznej 

Szafy sterujące, rozdzielcze 
itp. 

50 zł / 1m2 

Transformatory 100 zł / szt 

Szynoprzewody, rurociągi 200 zł / 100mb 

Maszyny / linie produkcyjne indywidualnie 

Pozostałe usługi termowizyjne 
przeprowadzone specjalistyczną, czułą kamerą 

Termografia ludzi i zwierząt 
10 zł / zdjęcie, 
min. 20 zdjęć 

Rejestracja sekwencji wideo 
100 za 10 min, 

min. 20 min. 

Inne zdjęcia / wideo indywidualnie 

Rejestracja ciągła temperatury oraz wilgotności 

powietrza w lokalach i budynkach, wraz z 
opracowaniem raportu (za punkt pomiarowy) 

Do 7 dni 250 zł 

Do 14 dni 350 zł 

Dłużej indywidualnie 

Blower Door - badanie szczelności  

wraz z raportem w wersji elektronicznej 

Dla lokalu mieszkalnego 900 zł 

Dla budynku do 200 m2 1000 zł 

Dla budynku powyżej 200 m2 indywidualnie 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 

Dla lokalu mieszkalnego 600 zł 

Dla budynku   Od 600 zł 

Projektowa charakterystyka energetyczna - do 

projektu budowlanego, wraz z załączeniem uprawnień 
Dla budynku do 200 m2 600 zł 
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budowlanych 
Dla budynku powyżej 500 m2 indywidualnie 

"Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii" do projektu budowlanego (z 

uprawnieniami) 

Dla budynku do 200 m2 350 zł* 

Dla budynku powyżej 200 m2 indywidualnie 

* o ile wykonano w naszym biurze projektową charakterystykę energetyczną; w razie jej braku należy również ją 

wykonać. 

Opracowanie audytu energetycznego 

Budynki mieszkalne, 
użyteczności publicznej, 
produkcyjne, magazynowe 
etc. 

indywidualnie 

Fotografia i video z drona 
Budynki, obiekty budowlane, 
inne 

od 500 zł ! 

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu 

Cywilnego. 

Podano cenny netto. 


