Usługi malarskie,

tapicerskie itp.

Wykonywane usługi – Jednostka
czynności (robocizna
netto)
Malowanie wnętrz farbą m2
emulsyjną (dwukrotne) –
w jednym kolorze
Gruntowanie ścian i m2
sufitów Zrywanie
starych tapet m2

Cena netto

10,00-15,00zł

4,00-7,00zł
12,00-18,00zł

Wygładzanie ścian i m2
sufitów (2/3-krotne ze
szlifowaniem), gładź
gipsowa

23,00-28,00zł

Malowanie glazury i m2
terakoty

39,00-50,00zł

Skrobanie ścian i sufitów – m2
usunięcie starych farb
Tapetowanie ścian m2
Malowanie drzwi m2
Malowanie grzejników żebro
Drobne szpachlowanie, m2
uzupełnianie ubytków na
ścianach i sufitach

9,00-15,00zł
30,00-55,00zł
45,00-150zł
9,00-15,00zł
5,00-9,00zł

Suche tynki, karton gips,
zabudowy itp.
Wykonywane usługi – Jednostka
czynności (robocizna
netto)

Cena netto

Montaż sufitów m2
podwieszanych na stelażu

60,00-75,00zł

m2
Montaż
ścianek działowych z
płyt gk z wypełnieniem
wełną, 1 warstwa gk

60,00-75,00zł

m2
Montaż
ścianek działowych z
płyt gk z wypełnieniem
wełną, 2 warstwy gk

70,00-85,00zł

Montaż ścianek z płyt gipsowo- m2
kartonowych na stelażu

45,00-60,00zł

m2
Montaż sufitów
podwieszanychjednopoziomowe

55,00-70,00zł

m2
Montaż sufitów
podwieszanychwielopoziomowe

65,00-80,00zł

Zabudowy nietypowe o zarysach mb./m2
prostolinijnych na stelażu (cena do
uzgodnienia)
Wklejenie siatki na pęknięcia między mb.
płytami gipsowo-kartonowymi
Szpachlowanie łączeń między płytami mb.
gipsowokartonowymi

100,00zł

8,00zł-9,00zł

10,00zł

Montaż płyt gipsowokartonowych na klej m2
– ściany (suchy tynk)

20,00-30,00zł

Montaż płyt gipsowokartonowych na m2
stelażu – ściany (suchy tynk)

45,00-55,00zł

Zabudowa rur, przewodów z płyt gk mb.

75,00-90,00zł

Usługi glazurnicze, okładziny
Wykonywane usługi – czynności Jednostka
(robocizna netto)

Cena netto

Usuwanie starej glazury i terakoty (z m2
wyniesieniem do kontenera)

20,00-29,00zł

Wyrównanie ścian i posadzki pod nowe m2
płytki

18,00-28,00zł

Układanie glazury i terakoty m2
(powyżej wym. 15×15)

75,00-95,00zł

Układanie glazury i m2
terakoty (od 10×10 do
15×15)
Układanie mozaiki m2
ceramicznej
Ułożenie gotowych mb.
cokołów ceramicznych
Szlifowanie narożników mb.
glazury na kąty 45 st. (brak
plastikowych listew)
Wykonanie półki z glazury mb.
Montaż dekorów mb./szt/ m2

85,00-100,00zł

100,00-150,00zł
20,00zł
45,00-70,00zł

150,00-250,00zł
25,00-35,00zł

Izolacja folią w płynie, m2
hydro-izolacja

18,00-25,00zł

Wiercenie otworów w szt.
glazurze

15,00zł

Wiercenie otworów w szt.
gresie, terakocie

25,00zł

Usługi murarskie,
tynkarskie itp.
Wykonywane usługi – Jednostka
czynności (robocizna
netto)
Tynkowanie metodą m2
tradycyjną ścian i sufitów

Cena netto

20,00-28,00zł

Obsadzenie kątowników mb.
tynkarskich

12,00zł

Wyburzanie ścian m2
działowych do gr. 18 cm.

80,00-100,00zł

Skuwanie tynku m2

15,00-23,00zł

Uzupełnienie ubytku tynku mb.
– bruzd po wyburzonych
ścianach

15,00-20,00zł

Wykonanie wylewki m2
samopoziomującej

20,00-30,00zł

Tynki dekoracyjne, m2
strukturalne

60,00-90,00zł

Montaż drzwi szt.
wewnętrznych i ościeżnicy

250,00-280,00zł

Montaż parapetów mb.
wewnętrznych

65,00-150,00zł

Montaż pustaków m2
szklanych – luxfery

180,00-250,00zł

Usługi posadzkarskie,
montaż listew, układanie
parkietu, cyklinowanie itp.
Wykonywane usługi – Jednostka
czynności ( robocizna
netto )

Cena netto

Układanie paneli m2
podłogowych (bez kleju)

20,00zł-28,00zł

Układanie paneli m2
podłogowych (na klej)

28,00zł-38,00zł

Usunięcie starego parkietu m2

15,00zł-18,00zł

Zerwanie starej m2
wykładziny

15,00zł-25,00zł

Układanie wykładziny m2
dywanowej

30,00-45,00zł

Montaż listew mb.
przypodłogowych
Montaż progów, listew szt.
progowych
Układanie paneli m2
ściennych
Montaż listew mb.
wykończeniowych
podsufitowych, listwy
poliuretanowe
Układanie parkietu m2

12,00zł-18,00zł
35,00zł
35,00-45,00zł
15,00zł-20,00zł

45,00-50,00zł

Cyklinowanie + m2
polerowanie + 2-krotne
lakierowanie

60,00zł-70,00zł

Szpachlowanie ubytków m2
wylewając masę
szpachlującą

10,00zł

Układanie + cyklinowanie m2
+ polerowanie+ 2-krotne
lakierowanie

65,00zl-90,00zł

Lakierowanie dodatkowe m2
1 warstwą

10,00zł-12,00zł

Biały montaż, obudowy
wanny, hydraulika itp.
Wykonywane usługi – Jednostka
czynności (robocizna
netto)
Obmurowanie wanny szt.
prostej
Obmurowanie wanny szt.
narożnej
Obmurowanie brodzika szt.

Cena netto

270,00-500,00zł
320,00-600,00zł
190,00-300,00zł

Demontaż starych pkt.
punktów hydraulicznych
(brodzik, wanna, baterie,
umywalki, itp.)

30,00-50,00zł

Montaż stelaży pod: szt.
muszle, bidety, umywalki

170,00-300,00zł

Montaż baterii szt.
podtynkowej np. Viega,
Grohe, Tres, Omnires,
Blue Water

130,00-221,00zł

Montaż baterii szt.
natynkowej z montażem
mimośród np. Ferro, Della
szt.
Montaż
odpływu
liniowego wraz
z wykonaniem
koperty/spadku

Biały montaż: umywalki, szt.
muszle-sedes-bidet, itp.
(standard)

80,00-90,00zł

330,00-565,00zł

100,00zł

Biały montaż – wanny, itp. szt.
(standard)

160,00-300,00zł

Biały montaż – brodziki, szt.
itp. (standard)

160,00-300,00zł

Biały montaż – kabiny szt.
prysznicowej, itp.
(standard)

250,00-400,00zł

Silikonowanie np. miski mb.
WC, brodzika, wanny
Montaż półki szklanej, szt.
montaż półki pod lustrem
itp.
Montaż lustra szt.

8,50-10,00zł
50,00zł-60,00zł

50,00-80,00zł

Wykonanie podejścia pkt.
wodno-kanalizacyjnego z
rur PCV

120,00-150,00zł

Wykonanie podejścia pkt.
wodnego w systemie
zaciskowym TECE,
KANtherm

160,00-200,00zł

Montaż nowego grzejnika szt.
(standard)

Usługi elektryczne
Wykonywane usługi – Jednostka
czynności (robocizna
netto)
Wykonanie instalacji pkt.
–
punktu:
elektrycznego,
telefonicznego,
antenowego itp.

80,00-100,00zł

Cena netto

49,00-65,00zł

Montaż gniazd: szt.
elektrycznych,
przełączników,
telefonicznych,
antenowych itp.

11,00zł-15,00zł

Montaż wentylatora szt.
elektrycznego

39,00zł-50,00zł

Montaż opraw szt.
oświetleniowych:
halogeny, kinkiety,
żyrandole, plafony itp.
(standard)

30,00-55,00zł

Demontaż starych pkt.
instalacji elektrycznych

30,00-40,00zł

Bruzdowanie pod mb.
przewody instalacji
elektrycznej
Demontaż starych opraw szt.
oświetleniowych:
halogeny, kinkiety,
żyrandole itp.
Instalacja i montaż mat m2
grzewczych ściennych i
podłogowych np. Devimat,
Thermoval
Montaż termostatu np. szt.
Luxbud, Legrand,
Thermoval

10,00-18,00zł

30,00zł

31,00-40,00zł

75,00zł

