
Usługi termowizyjne 
 

Inspekcja 
kamerą 

termowizyjną 
(zł) 

Inspekcja kamerą 
termowizyjną + 
zdjęcia w wersji 

elektronicznej (zł) 

Inspekcja z 
pełnym raportem 
na płycie CD (zł) 

Audyt 
energetyczny 

Budownictwo 
 

x x x x 

Termowizja lokalu 
mieszkalnego 

250 300 350 550 

Termowizja domu 
jednorodzinnego do 

200 m2 
 

350 
 

400 500 700 

Termowizja domu 
jednorodzinnego 
powyżej 200 m2 

 

400 450 600 800 

Termowizja budynku 
użytkowego do 1000 

m2 
 

700 800 1200 1400 

Termowizja budynku 
użytkowego powyżej 

1000 m2 i 
mieszkalnego budynku 

wielorodzinnego 

800 
+ 80 za każde 
dodatkowe 

100 m2 

900 
+ 90 za każde 

dodatkowe 100 
m2 

1600 
+ 100 za każde 
dodatkowe 100 

m2 

1800 

Termowizja chłodni 
przemysłowych 

600 700 900 1100 

Elektrotechnika 
 

x x x x 

Termowizja szaf 
rozdzielczych za 1 m2 

 
50 70 100 300 

Termowizja 
szynoprzewodów - za 

1mb 
 

50 70 100 300 

Termowizja 
rurociągów - za 100 

mb 
 

150 200 250 450 

Termowizja maszyn 
elektrycznych 

 
250 300 500 700 

Opłaty dodatkowe 
 

x x x x 

Lokalizacja wycieku z 
systemu grzewczego 
 

od 600    

Wydruk - za każde 
rozpoczęte 10 str. 

 
35  

  



Dojazd w obrębie 
Ciechanowa gratis, 

poza - za każde 
rozpoczęte 10km 

 

10  

  

 

Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto. Cena badania termowizyjnego uzależniona jest 

od rodzaju 

wykonywanego zlecenia, jego złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. 

Większość cen jest ustalana 

indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu warunków. 

Jeśli ... 
 obawiasz się, że Twoje rachunki za ogrzewanie są zdecydowanie za wysokie, 

 planując modernizację lub remont chcesz zrobić przede wszystkim to, co obniży Twoje rachunki za 

energię, 

 chcesz sprawdzić, czy wykonawca dobrze wykonał zlecone mu zadania i ocieplenie Twojego domu jest 

bez zarzutu, 

 kupując nowy dom, chcesz mieć pewność, że deweloper oferuje Ci budynek o niskim zużyciu energii, 

 chcesz wykazać energooszczędność budynku dla zwiększenia jego atrakcyjności przy 

sprzedaży - 

skorzystaj z możliwości jakie daje termowizja i zleć nam przeprowadzenie badania termowizyjnego! 

 


