
 

 

 (netto)   

  

   Ceny od  
  

 CENNIK PRAC BUDOWLANYCH załącznik nr:1  bez 
materiału Z materiałem j.m. 

 
 

Ilość 

 
Wartość 
pozycji zł 

 Roboty murarsko-tynkarskie-gipsowe  Ceny od   j.m.   

 Skuwanie tynku  18,00 zł  m2   

 Montaż płyt gipsowych na klej bez materiału  25,00 zł  m2   

 Montaż płyt gipsowo-kartonowych na stelażu bez materiału  35,00 zł  m2   

 Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, z wygłuszeniem wełną mineralną  45,00 zł  m2   

 Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi  75,00 zł  m2   

 Montaż sufitów podwieszanych na stelażu  50,00 zł  m2   

        

 Licowanie ścian i po       

 Montaż płyt VELL ściennych na klej   50,00 zł  m2   

 Montaż płyt VELL ściennych na stelażu 55,00 zł  m2   

 Montaż listew VELL wykończeniowych ściennych  8,00 zł  mb.   

 Montaż listy CLADSEAL   45,00 zł  szt.   

 Montaż taśmy Aquastrap  25,00 zł  mb.   

 Wyrównanie podłoża pod płyty VELL  15,00 zł  m2   

 Skucie płytek ceramicznych  25,00 zł  m2   

 Wiercenie otworów w płycie VELL  30,00 zł  szt.   

 Rekonstruowanie ścian pod płytę za pomocą zapraw tynkarskich lub płyt gipsowych, bez konieczności stosowania profili  35,00 zł  m2   

 Listwy drzwiowe montaż/demontaż  50,00 zł  szt.   

        

 Instalacje sanitarne       

 Demontaż starej instalacji hydraulicznej z odkuciem w ścianach  35,00 zł  mb.   

 Demontaż starych punktów hydraulicznych (wanna, umywalka itp.)  80,00 zł  szt.   

 Obudowa wanny klasycznej  250,00 zł  szt.   

 Obudowa brodzika  200,00 zł  szt.   

 Montaż brodzika wraz z kabiną  350,00 zł  szt.   

 Montaż panelu prysznicowego  120,00 zł  szt.   

 Montaż muszli klozetowej  100,00 zł  szt.   

 Montaż umywalki  120,00 zł  szt.   

 Montaż baterii łazienkowo-kuchennej  45,00 zł  szt.   

 Montaż kratek wentylacyjnych  25,00 zł  szt.   

 Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego (plastik)  120,00 zł  pkt   

 Wykonanie podejścia do grzejnika c.o. (plastik)  90,00 zł  pkt   

 Zawieszenie grzejnika c.o.  60,00 zł  szt.   

 Demontaż grzejnika c.o.  50,00 zł  szt.   

 Montaż systemu Geberit wraz z zabudową gips.-kartonową (bez materiałów)  300,00 zł  kpl.   

 Montaż systemu Geberit wraz z wkuciem w ścianę (bez materiałów)  200,00 zł  pkt   

        



        

 Instalacje elektryczne       

 Instalacje elektryczne  50,00 zł  pkt   

 Położenie kabla elektrycznego   20,00 zł mb.   

 Punkt oświetlenia górnego  50,00 zł  pkt   

 Punkt gniazda/włącznika   50,00 zł  pkt   

 Montaż wyłączników  8,00 zł  szt.   

 Montaż gniazd elektrycznych  8,00 zł  szt.   

 Wykucie bruzdy pod kabel (cegła)  10,00 zł  mb.   

 Wykucie bruzdy pod kabel (beton)  15,00 zł  mb.   

 Wykucie gniazda pod puszkę (cegła)  12,00 zł  szt.   

 Wykucie gniazda pod puszkę (beton)  15,00 zł  szt.   

 Wymiana gniazd lub wyłączników (bez przeróbek instalacji i puszek)  15,00 zł  szt.   

        

 Prace malarskie       

 Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi bez materiału  12,00 zł  m2    

 Malowanie rur wod.-kan., lub c.o. na biało śr.do 50mm, bez materiału  12,00 zł  mb.    

 Skrobanie i mycie ścian/glazury z farby (pod klejenie płyt VELL)  6,00 zł  m2    

 Gruntowanie środkiem UNI-GRUNT (bez materiału)  5,00 zł 8,00 zł m2    

         

 Prace wykończeniowe       

 Wykonanie stelaża z listew drewnianych (ściana)  25,00 zł  m2    

 Wykonanie  stelaża z listew drewnianych (sufit)  32,00 zł  m2    

 Montaż luster i suszarek łazienkowych  60,00 zł  szt.   

 Montaż dodatków łazienkowych (np. wieszak na ręczniki)  30,00 zł  szt.   

 Montaż rewizji   40,00 zł  szt.   

 Sylikonowanie  7,00 zł  mb.   

 Wykonanie izolacji (folia w płynie)  6,00 zł  m2   

 Wykonanie izolacji (przeciwwodna - bitumiczna)  12,00 zł  m2   

 Wieszanie obrazów, półek itp.  15,00 zł  szt.   

 Wywódź odpadów budowlanych    200,00 zł 1 tona   

 Robocizna        

        

      Razem:   00,00 zł 

 Materiały budowlane        

 Płyta VELL marmur szary     zł szt.   

 Narożnik WEWNĘTRZNY BIAŁY   zł szt.   

 Narożnik ZEWNĘTRZNY BIAŁY   zł szt.   

 Listwa STARTOWA/KOŃCOWA BIAŁA   zł szt.   

 Listwa ŁĄCZENIOWA BIAŁA   zł szt.   

     

 Towar: zł 
Rabat % 
00,00 zł 

        

 Klej montażowy 300ml, rabat nie obejmuje klejów   26,00 zł  szt.   



Robocizna 00,00 zł 

Materiały budowlane 00,00 zł 

Razem  00,00 zł netto  

 
Materiały nie zawarte w wycenię stoją po stronie zleceniodawcy, muszą zostać dostarczone przez zleceniodawcę przed rozpoczęciem prac wykonawczych, wykonawca nie ponocni odpowiedzialności ukończenia dzieła za 

brak odpowiednich materiałów. 

 
UWAGI: (możliwe rabaty od cennika zależne od rodzaju i ilości robót %) 

 
Zabudowy nietypowe - ceną do indywidualnego uzgodnienia (od dzieła) 

 
Ceną usługi z materiałem jest uzależniona od rodzaju użytego materiału. Wyceną sporządzoną w kalkulatorze może ulec zmianie po obejrzeniu zlecenia. Ceny podane w kalkulatorze nie zawierają kosztów dojazdu. Podane 

ceny nie zawierają kosztów, transportu i rozładunku, są cenami netto, należy do nich doliczyć 8% lub 23% podatek VAT. Chcesz poznać więcej szczegółów, - Zadzwoń lub napisz do nas ! 

 
 


