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MONTAŽA IN DOSTAVA  

PALETNA DOSTAVA 

 

1.Material naročen do 11.00 bo dostavljen 

najkasneje v dveh delovnih dneh po naročilu. 

2.Cena dostave je enotna za celo Slovenijo in se 

zaračuna po 30 €/paleto, v kolikor je neto znesek 

nižji od 150 €. 

3.Za hitro dostavo - v roku 24 ur od naročila - se 

zaračuna doplačilo v znesku 30 €/naročilo. 

 

PAKETNA DOSTAVA 

 

4.Material naročen do 12.00 bo dostavljen 

naslednji delovni dan med 8.00 – 18.00 uro. 

5.Cena dostave je odvisna od teže naročenega 

materiala: 

 0 – 10 kg  5 € 

 10 – 20 kg  6 € 

 20 – 31,5 kg  9 € 

 

6.Za ekspresne dostave je možen prevzem 

naročenega materiala od 8.00 ure naslednji dan v 

poslovalnicah Pošte Slovenije. Cena dostave je 

odvisna od teže naročenega materiala: 

 0 – 10 kg  7 € 

 10 – 20 kg  10 € 

 20 – 31,5 kg  14 € 

 

Schiedel d.o.o. izvaja storitve dostave 

in montaže materiala izključno na 

področju Republike Slovenije. 

 

MONTAŽA  

 

7.Cena montaže keramičnih dimnikov do 

premera 200 mm: 

 Enojni    38 €/m 

 Enojni z ventilacijo  51 €/m 

 Dvojni    67 €/m 

 Dvojni z ventilacijo 73 €/m 

 Obložni element – montaža se izvaja z:  

Obl.elem.   170 €  

HIAB    260 € 

 

 

8.Cena montaže kovinskih dimnikov do premera  

200 mm (ICS, Kerastar): 

 Z obrobo   400 € 

 Brez obrobe   370 € 

 

OSTALE STORITVE 

 

9.Nudimo možnost prašnega barvanja inox 

dimnikov (ICS, Kerastar). Ponudnik storitve nudi 1-

letno garancijo. 

10.Uradni izračuni potrebnega preseka dimnika se 

zaračunajo po ceni 30 €/dimnik. 

Ob kasnejšem nakupu dimnika se znesek izračuna 

všteje v kupnino oz. je izračun za kupljen dimnik 

brezplačen. 

11.Za vse informacije vezane na dimniško tehniko, 

nakup materiala ali montažo, pokličite na brezplačno 

telefonsko  številko 080 50 04, vsak delovni dan od 

7.00 do 15.00. 

12.Naročila materiala na mail 

narocila.si@schiedel.com oz. fax. 03 703 82 65 

 

Pokličite 080 50 04 

 

*DDV ni vključen v ceno. 


