Zamieszczony cennik może nie zawierać wszystkich pozycji. Pozycje
niezamieszczone wyceniane indywidualnie.
Malowanie
1 Dwukrotne malowanie ścian i sufitów bez materiału
2 Dwukrotne malowanie sufitów na biało z materiałem
4 Dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor farbą lateksową z
materiałem (kolor ze wzornika)

10,00zł/m2
14,00zł/m2
20,00zł/m2

Inne prace malarskie i przygotowawcze
1 Gruntowanie ścian gruntem, albo farba gruntującą bez materiału
2 Tapetowanie ścian bez materiału
3 Drobne reperacje i przygotowanie ścian- wyjęcie kołków,
szpachlowanie dziur
4 Malowanie drzwi, szafek, okien itp.
5 Malowanie grzejników
6 Malowanie rur
7 Zrywanie starych tapet
8

Skrobanie ścian

3zł/m2
25zł/m2
2zł/m2
60zł/m2
6zł/żebro
6zł/mb
6zł/m2
6zł/m2

Gładzie gipsowe, zabudowa gipsowo- kartonowa, sufity podwieszane
1 Wykonanie gładzi gipsowych z gruntowaniem bez materiału
2 Montaż sufitów podwieszanych – stelaż, szpachlowanie łaczeń,
gruntowanie, bez materiału, bez halogenów, bez gładzi gipsowej
3 Montaż ścianki działowej gipsowo kartonowej – stelaż, wełna,folia,
szpachlowanie łączeń, gruntowanie, bez materiału bez gładzi
gipsowej
4 Montaż wielopoziomowych sufitów podwieszanych stelaż,
szpachlowanie łaczeń, gruntowanie, bez materiału, bez
halogenów,bez gładzi gipsowej
5 Wykonanie płyt g-k na klej, szpachlowanie łaczeń ,bez gładzi
gipsowej
6 Montaż płyt g-k na ścianie na stelażu szpachlowanie łaczeń ,bez
gładzi gipsowej
7 Wykonanie zabudowy nietypowej – zarys
prostolinijnyszpachlowanie łaczeń ,bez gładzi gipsowej

20zł/m2
60zł/m2
60zł/m2
od 80zł/m2
25zl/m2
50zł/m2
od
90 zł/mb

8 Wykonanie zabudowy nietypowej – elementy łukoweszpachlowanie
łaczeń ,bez gładzi gipsowej
9 Wykonanie kowerów z płyt g-k

120zł/m2
100zł/mb

Glazura, terakota, gres
1
2
3
4
5
6

Skucie starej glazury, terakoty z wyniesieniem
Ułożenie glazury, terakoty, fugowanie (zależy od rodzaju płytek)
Montaż cokolików ciętych/gotowych
Układanie płyteck na schodach (stopnica i podstopnica)

15zł/m2
60-80 zł/m2
10zł/7zł-mb
100zł/mb

Podłogi
1
2
3
4
5
6
7

Demontaż starego parkietui podłóg na legarach
Demontaż paneli podłogowych
Układanie paneli podłogowych
Wykonanie wylewki samopoziomującej – bez materiału
Wykonanie wylewki tradycyjnej- bez materiału
Ułożenie styropianu i foli pod wylewki
Układanie desek – typ barlinek

20zł/m2
5zł/m2
20zł/m2
30zł/m2
25zł/m2
5zł/m2
25zł/m2

Elektryka
1 punkt elektryczny*
2 Montaż domofonu

50 zł/pkt
100zł/szt

3 Osadzenie rozdzielnicyz podpięciem
500zł/szt
4 Montaż pasków led z transformatorem
30zl/mb
15zł szt
5 Wymiana/Montaż gnizdka/włącznika
od 30zł szt
6 Montaż Lampy
7
8
*punkt elektryczny 1 punkt = gniazdko, włącznik,wyjście kabla oświetleniowego . Cena za
wykucie i obsadzenie puszki doprowadzenie kabla. Bez białego montażu
Hydraulika
1
2
3
4
5
6
7

Punkt hydrauliczny*
Demontaż starych punktów hydraulicznych,(wanna, zlewozmywak,
umywalka)
Montaż i podejście stelaża WC(ubikacja wisząca)
Montaż WC Wolnostojacego
Montaż Umywalka
Montaż wanny bez obudowy
Montaż brodzika

100-150zł/pkt
80,00 zł/pkt
300zł/pkt
150,00 zł/szt.
150,00 zł/szt
250,00 zł/szt.
od 350,00 zł/szt.

8 Montaż baterii łazienkowej-kuchennej
9 Montaż panelu prysznicowego .
10 Wykonanie podejścia do grzejnika plastik z montażem zestawu
zaworów
11 Założenie grzejnika bez podejscia
12 Montaż syfonu
13 Inne prace hydrauliczne

60,00 zł/szt
150,00 zł/szt.
200,00 zł/szt.
60zł/szt
50zł/szt
indywidualnie

*Punkt hydrauliczny - doprowadzenie wody,kanalizacji. ciepla, zimna woda i kanalizacja
liczona osobno
Montaż
1
2
3
4
5
6

Montaż okienbez wykończenia / z wykończeniem
Montaż drzwi – wewnętrznebez wykończenia / z wykończeniem
Montaż drzwi – zewnętrznebez wykończenia / z wykończeniem
Montaż samych futrynbez wykończenia / z wykończeniem
Montaż parapetów wewnętrznych
Demontaż ościeżnicy

50zł/80zł/mb
200zł/350zł-szt
300zł/450zl-szt
150zł/300-szt
80zł/mb
80zł/szt

Inne prace
1
2
3
4
5

Murowanie z cegły/ytong
Wykopy ziemne ręczne
Układanie cegły klinkierowej
Skuwanie i usuwanie tynkui wylewek
Tynkowanie tradycyjne na listwach

50zł/35zł-m2
100 zł/m3
70zł/m2
20zł/m2
30 zł/m2

8 Docieplanie ścian zewnętrznych bez materiału
9 Położenie tynku ozdobnego
10 Układanie paneli – ściennych (boazeri)

60zł/m2
60zł/m2
50zł/m2

11 Prace niewymiarowe

40zl rb-h

