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Prace malarskie, wykonie gładzi, tapetowanie
Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi metodą tradycyjną bez materiału
Malowanie (dwukrotne agregatem pow. 1000m2) farbami emulsyjnymi
Wykonanie gładzi gipsowych wraz z materiałem
Wykonanie gładzi gipsowych bez materiału
Malowanie elewacji (bez materiału)
Przygotowanie powierzchni (szpachlowanie ubytków tynku)
Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej, pod malowanie
Zrywanie starych tapet
Tapetowanie ścian (tapeta zwykła papierowa)
Tapetowanie sufitów
Gruntowanie środkiem gruntującym
Malowanie rur wod-kan, lub c.o. na biało bez materiału
Lakierowanie (farby olejne)
Malowanie drzwi bez materiału
Malowanie na biało grzejników
Suche zabudowy, ocieplenia
Montaż sufitów podwieszanych na stelażu
Montaż sufitów podwieszanych wraz z materiałem
Montaż ścianek działowych z płyt g-k z wygłuszeniem wełną mineralną (65,90,130)
Montaż ścianek działowych z płyt g-k i wełną mineralną (65,90,130) z materiałem
Montaż płyt gipsowych na klej
Montaż płyt g-k na stelażu
Montaż płyt g-k na stelażu z materiałem
Montaż płyt g-k na stelażu + ocieplenie styrop-wełna
Montaż płyt g-k na stelażu + ocieplenie wraz z materiałem
Docieplenie poddasza (wełna+folia) + płyta g-k na stelażu
Docieplenie poddasza (wełna+folia) + płyta g-k na stelaż wraz z materiałem
Montaż sufitów podwieszanych, wielopoziomowych
Montaż sztukaterii
Montaż narożników aluminiowych
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach
Szpachlowanie łączeń płyt g-k
Akrylowanie

9,00 zł/m2
5,00 zł/m2
30,50 zł/m2
22,00 zł/m2
18,00 zł/m2
9,00 zł/m2
6,00 zł/m2
5,00 zł/m2
12,00 zł/m2
23,00 zł/m2
4,50 zł/m2
10,00 zł/mb
20,00 zł/m2
39,00 zł/m2
9,00 zł/żebro
65,00 zł/m2
109,50 zł/m2
49,00 zł/m2
149,00 zł/m2
35,00 zł/m2
50,00 zł/m2
104,00 zł/m2
60,00 zł/m2
125,00 zł/m2
82,00 zł/m2
171,00 zł/m2
85,00 zł/m2
22,00 zł/mb
8,00 zł/mb
13,00 zł/mb
8,00 zł/mb
5,00 zł/mb

Montaż kasetonów typu Termathex

55,00 zł/m2

Układanie glazury
Układanie płytek typu "gres"
Płytki (10x10)
Układanie parapetów inne-nietypowe
Montaż cokołów ciętych
Montaż cokołów gotowych
Skucie posadzki z płytek
Ułożenie płytek na schodach

75-125 zł/m2
90,00 zł/m2
135,00 zł/mb
20,00 zł/mb
15,00 zł/mb
35,00 zł/m2
135,00 zł/mb
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Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem
Ułożenie dekorów
Zamocowanie plastikowych narożnych listew
Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach
Murowanie, Tynkowanie
Montaż drzwi wewnętrznych
Montaż drzwi zewnętrznych
Skuwanie tynku
Obróbka otworów okiennych
Tynki akrylowe-mineralne
Tynki ozdobne
Tynki tradycyjne zacierane na gładko
Murowanie z cegły
Ościeżnica (demontaż)
Ościeżnica (demontaż)
Obkładanie schodów terakotą lub gresem wraz z cokolikiem, za stopień
Montaż łukowej ścianki działowej z bloczków typu ytong
Montaż prostej ścianki działowej z bloczków typu ytong
Montaż parapetów wewnętrznych
Dociepalanie ścian wewnątrz bez materiału
Dociepalanie ścian wewnątrz wraz z materiałem
Wylewki samopoziomujące
Wylewki tradycyjne
Układanie cegły klinkierowej
Montaż okien
Montaż luksferów
Montaż futryn drewnianych
Wyburzanie ścian z cegły do gr. 20cm
Podłogi
Położnie wykładziny dywanowej (bez kleju)
Położenie wykładziny dywanowej (z klejem)
Listwy wykończeniowe ościeżnic (montaż)
Listwy wykończeniowe podsufitowe (montaż)
Listwy wykończeniowe przypodłogowe (montaż)
Montaż paneli podłogowych
Montaż paneli ściennych
Układanie deski typu barlinek
Układanie parkietu
Wykonanie rusztu z listew i montaz boazerii z drewna (ściana)
Wykonanie rusztu z listew i montaz boazerii z drewna (sufit)
Szlifowanie boazerii+lakierowanie (1 krotne)
Położenie wykładziny typ (PCV)
Montaż cokołów z docieńciem i przyklejenia paska wykładziny
Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie)

215,00 zł/mb
15,00 zł/mb
10,00 zł/mb
65,00 zł/kpl
380,00 zł/szt
850,00 zł/szt
21,00 zł/m2
50,00 zł/mb
45,00 zł/m2
65,00 zł/m2
30,00 zł/m2
55,00 zł/m2
220,00 zł/szt
90,00 zł/mb
90,00 zł/mb
70,00 zł/m2
55,00 zł/m2
105,00 zł/mb
50,00 zł/m2
124,00 zł/m2
20,00 zł/m2
22,00 zł/m2
65,00 zł/m2
71,00 zł/mb
185,00 zł/m2
235,00 zł/szt
120,00 zł/m2
15,00 zł/m2
25,00 zł/m2
95,00 zł/szt
8,00 zł/mb
8,00 zł/mb
18,00 zł/m2
50,00 zł/m2
55,00 zł/m2
45,00 zł/m2
50,00 zł/m2
60,00 zł/m2
8,00 zł/m2
25,00 zł/m2
16,00 zł/mb
35,00 zł/m2
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Inne prace
Wymiana gniazd lub wyłączników bez przeróbek instalacji i puszek
Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych
Wymiana klamek i szyldów okiennych lub drzwiowych
Wymiana lub montaż karniszy (osprzęt klienta)
Montaż dodatków łazienkowych np. wieszak na ręczniki mydelniczka
Montaż luster i suszarek łazienkowych
Montaż rewizji z kosztem zakupu
Układanie kasetonów
Silikonowanie
Instalacje wod-kan-co i kotłownie
Instalacje wod-kan
Instalacje gazowe
Instalacja centralnego ogrzewania
Demontaż starych punktów hydraulicznych,(wanna, zlewozmywak, umywalka) itp.
Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach
Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik
Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego miedź
Odpowietrzenie kanalizacji
Montaż i podejście stelaża
Montaż zestawu hydroforowego
Wyjście kanalizacji pod ławą
Piony na wodne i kanalizacje wykucie
Montaż kratek wentylacyjnych
Montaż drzwi rewizyjnych
Wykonanie podejścia do grzejnika plastik
Wykonanie podejścia do grzejnika miedź
Zawieszenie grzejnika
Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania centralnego
Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego
Montaż zaworu RTL
Wykonanie pionu co centralnego lub podłogowego
Montaż kotła jednofunkcyjnego
Montaż kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem
Montaż kotła dwufunkcyjnego
Montaż kotła stojącego
Montaż kotła stojącego z zasobnikiem
Uruchomienie serwisowe
Montaż jednego zbiornika oleju 1000l
Biały montaż
WC, bidet
Umywalka
Wanna + bateria
Brodzik + kabina + bateria

55,00 zł/szt
60,00 zł/szt
65,00 zł/szt
49,00 zł/szt
55,00 zł/szt
85,00 zł/szt
135,10 zł/szt
45,00 zł/m2
8,00 zł/mb
120-195,00 zł/pkt
150-215,00 zł/pkt
170-215,00 zł/pkt
110,00 zł/szt
50,00 zł/mb
225,00 zł/szt
260,00 zł/szt
140,00 zł/szt
220,00 zł/szt
355,00 zł/szt
270,00 zł/szt
460,00 zł/szt
7,00 zł/szt
60,00 zł/szt
125,00 zł/szt
185,00 zł/szt
65,00 zł/szt
165,00 zł/szt
220,00 zł/szt
180,00 zł/szt
280,00 zł/szt
460,00 zł/szt
950,00 zł/szt
625,00 zł/szt
780,00 zł/szt
1350,00 zł/szt
150,00 zł/szt
260,00 zł/szt
105,00 zł/szt
70,00 zł/szt
235,00 zł/szt
350,00 zł/szt
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Montaż baterii łaz-kuch
Montaż panelu prysznicoweg
Instalacja elektryczna
Punkt oświetlenia górnego
Punkt gniazda siłowego
Rozeta rozdzielcza punktu elektrycznego
Punkt gniazda elektrycznego
Punkt gniazda telewizyjnego
Punkt gniazda telefonicznego
Punkt gniazda komputerowego
Punkt akustyczny
Punkt rolet zasilanych
Punkt domofonowy
Punkt videofonowy
Instalacja elektryczna - montaż osprzętu (bez materiałów)
Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych
Montaż wentylatorów
Montaż włączników
Montaż opraw ogrodowych
Montaż gniazd siłowych 220/380V
Montaż domofonu i videofonu
Montaż rozdzielni (przed tynkami)
Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod.
Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod.
Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 mod.
Montaż ogrzewaczy przepływowych
Układanie przewodów w ziemi
Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości
Ułożenie bednarki
Ułożenie kabla do 5x4 do 5x35
Ułożenie folii
Zasypanie

60,00 zł/szt
235,00zł/szt
55,00 zł/szt
135,00 zł/szt
80,00 zł/szt
55,00 zł/szt
75,00 zł/szt
75,00 zł/szt
75,00 zł/szt
75,00 zł/szt
105,00 zł/szt
95,00 zł/szt
195,00 zł/szt
12,00 zł/szt
75,00 zł/szt
12,00 zł/szt
90,00 zł/szt
25,00 zł/szt
235,00 zł/szt
195,00 zł/szt
645,00 zł/szt
845,00 zł/szt
1645,00 zł/szt
105,00 zł/szt
95,00 zł/mb
29,00 zł/mb
16,00 zł/mb
8,00 zł/mb
45,00 zł/mb

Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak: rodzaj prac, ich wielkość,
zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadań, typ obiektu itp. Są to ceny ważniejszych
usług. Mogą one podlegać indywidualnym negocjacjom. W przypadku zakresu prac
nieujawnionych w cenniku zastosowanie mają średnie stawki "robocizny" określone
w biuletynie "SEKOCENBUD" obowiązującym w danym półroczu.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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