Cennik
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym cennikiem naszych usług.
Na wyraźne życzenie inwestora możemy przedstawić kosztorys szczegółowy.

PRACE MURARSKO-TYNKARSKIE
Murowanie z cegły

16-57 zł/m2

Wyburzanie ścian z cegły o grubości nieprzekraczającej 20 cm

50-200 zł/m2

Montaż okien

30-120 zł/m2

Montaż pustaków szklanych

140-280 zł/m2

Montaż drewnianych futryn

120-340 zł/m2

Montaż drzwi wewnętrznych

140-250 zł/m2

Montaż drzwi zewnętrznych

300-500 zł/m2

Montaż drzwi pojedynczych wraz z dwustronnym obrobieniem

230-580 zł/m2

Montaż ścianki działowej z pustaka „ytong”

25-95 zł/m2

Montaż parapetów wewnętrznych

60-160 zł/m2

Montaż i demontaż ościeżnicy

70-160 zł/m2

Obrobienie otworów okiennych

26-70 zł/m2

Obróbka otworów drzwiowych i okiennych gotową zaprawą tynkarską

25-100 zł/m2

Obustronne obrabianie glifów przy drzwiach (o szer. od 10cm)

40-140 zł/m2

Skuwanie tynku
Wykonanie tynków ozdobnych

20-40 zł/m2
45-100 zł/m2

Tynkowanie tradycyjne

20-35 zł/m2

Uzupełnianie ubytków w tynku po wyburzonych ścianach i otworach

30-90 zł/m2

Wykonanie wylewki samopoziomującej bez materiału

20-35 zł/m2

Układanie cegły klinkierowej

35-90 zł/m

MONTAŻ ŚCIAN Z PŁYT KARTONOWO- GIPSOWYCH
Wykonanie sufitów podwieszanych na stelażu

35 – 90 zł/m2

Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych z wyciszeniem
wełną mineralną

30 – 90 zł/m2

Wykonanie płyt gipsowo-kartonowych na klej

25 – 40 zł/m2

Wykonanie płyt gipsowo-kartonowych na stelażu

30 – 80 zł/m2

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu i ocieplenie styropianem i wełną

35 – 90 zł/m2

Ocieplenie poddasza (wełną i folią) razem z płytą gipsowo-kartonową na stelaż
Wykonanie zabudowy nietypowej o zarysach prostoliniowych

60 – 140 zł/m2
40 – 80 zł/m2

Wykonanie zabudowy nietypowej z elementami łukowymi

50 – 100 zł/m2

Wykonanie wielopoziomowych sufitów podwieszanych

50 – 120 zł/m2

Montaż sztukaterii
Montaż narożników z aluminium
Położenie siatki zbrojącej na zarysowaniach i pęknięciach
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi

25 – 90 zł/mb.
5 – 10 zł/mb.
7 – 9 zł/mb.
5 – 10 zł/mb.

Montaż kasetonów typ. Amstrong, Termathex

35 – 80 zł/m2

Położenie gładzi gipsowej

15 – 25 zł/m2
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Akrylowanie

2 – 8 zł/m2

GLAZURA
Usuwanie starej glazury i terakoty

10 – 35 zł/m2

Wyrównanie, tynkowanie i przygotowanie ścian do położenia nowej glazury (w
zależności od stanu ściany)

10 – 45 zł/m2

Układanie płytek 10×10 cm

50 – 90 zł/m2

Układanie glazury i terakoty

50 – 80 zł/m2

Układanie glazury i terakoty w „caro”

50- 100 zł/m2

Układanie gresu

50 – 100 zł/m2

Układanie mozaiki

80 – 100 zł/m2

Układanie glazury i terakoty na schodach

80 – 160 zł/m2

Wykonanie cokołów
Wykonanie otworów w glazurze, gresie i terakocie
Układanie dekorów
Wykonanie półki z glazury

6 – 25 zł/mb.
10 – 35 zł /szt
8 – 16 zł/mb.
90 – 180,00 zł/mb.

Obudowa wanny

200 – 500 zł/szt.

Obudowa brodzika

120 – 350 zł/szt.

Wykonanie posadzki samopoziomującej

15 – 35 zł/m2

Szlifowanie narożników

40 – 80 zł/mb.

Montaż listw narożnych

10 – 15 zł/mb

PRACE MALARSKIE
Mycie ścian i sufitów
Skrobanie ścian i sufitów, usuwanie starej farby

10 – 35 zł/m2
4 – 8 zł/m2

Malowanie farbą emulsyjną (dwukrotnie)

6 – 14 zł/m2

Malowanie w jednym kolorze metodą tradycyjną

4 – 12 zł/m2

Malowanie „fantazyjne” (dwukrotnie)

8 – 16 zł/m2

Malowanie drzwi
Malowanie okien skrzynkowych
Malowanie okien zespolonych
Malowanie grzejników żeberkowych

25 – 50 zł/m2
80 – 160 zł/m2
25 – 65 zł/m2
8 – 12 zł/żebro

Malowanie grzejników rurowych

7 – 16 zł/mb.

Malowanie rur c.o. i kanalizacyjnych

4 – 15 zł/mb.

Gruntowanie środkiem gruntującym

1 – 5 zł/m2

Zabezpieczanie folią mebli w malowanych pomieszczeniach

2 – 8 zł/m2

Akrylowanie, uszczelnianie szpar

1 – 5 zł/mb.

Opalanie starej powłoki malarskiej na powierzchniach drewnianych

6 – 30 zł/m2

Lakierowanie (farby olejne)

7 – 38 zł/m2

Impregnacja drewna
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INSTALACJE HYDRAULICZNE
Zamontowanie bidetu, sedesu
Zamontowanie umywalki lub zlewozmywaka

90- 150 zł/szt.
50 – 100 zł/szt.

Montaż wanny wraz baterią

200 – 250 zł/szt.

Montaż brodzika razem z kabiną i baterią prysznicową

280 – 450 zł/szt.

Zamontowanie baterii łazienkowej lub kuchennej
Instalacja panelu prysznicowego
Instalacja grzejnika
Montaż elektrycznego przepływowego ogrzewacza wody

50 – 90 zł/szt.
200 – 250 zł/szt.
50 – 100 zł/szt.
250 – 300 zł/szt.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Punkt elektryczny – stan surowy

20 – 45 zł

Montaż rozdzielni elektrycznej

40 – 70 zł

Montaż osprzętu elektrycznego

8 – 16 zł/szt

Montaż lamp oświetleniowych

20 – 50 zł

Podłączenie płyty elektrycznej

80 – 120 zł

Punkt komputerowy
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