Cennik usług remontowo- wykooczeniowych
Wszystkie ceny mają charakter orientacyjny - każde zapytanie jest wyceniane
indywidualnie w oparciu o zakres oraz wielkośd wykonywanych prac.
Wybrane ceny robocizny
Ogólne
Wycena i pomoc w indywidualnej aranżacji
Wyburzanie ścian z wyniesieniem gruzu
Skuwanie tynku
Usuwanie tapet i starych powłok
malarskich
Demontaż starych ościeżnic, okien,
parapetów
Murowanie ścian gr. 8-24cm do wysokości
3m
Tynkowanie ścian i sufitów metodą
tradycyjną
Zabezpieczenie mebli, okien, drzwi itp.
Montaż ścianek działowych z płyt
kartonowo- gipsowych
Montaż sufitów podwieszanych na
konstrukcji systemowej jednopoziomowe
Montaż sufitów podwieszanych na
konstrukcji systemowej wielopoziomowej
Układanie gresu – schody
Wykonanie zabudowy
nietypowej(elementy łukowe)
Docieplenie poddasza wełną i folią wraz z
płytą g-k na stelażu
Montaż aluminiowych narożników
Wykonanie płyt g-k na klej
Wykonanie gładzi szpachlowej (2 razy)
Szpachlowanie łączeo pomiędzy płytami g-k
Naprawa pęknięd i ubytków w ścianach
Instalacja elektryczna
Instalacja wodno- kanalizacyjna
Instalacja centralnego ogrzewania
Ocieplenie poddasza (wełną i folią) razem z
płytą gipsowo-kartonową na stelażu
Montaż drzwi wewnętrznych
Montaż drzwi zewnętrznych
Montaż okna
Montaż parapetu
Montaż mebli, wykonanie szaf wnękowych
nietypowych zabudów z płyt meblowych
Wykonanie obudowy kominka z materiału
klienta

Za darmo
Od 90 zł/m2
7 zł/m2
Od 7 zł/m2
90 zł/szt
Od 30 zł/m2
Od 12 zł/m2
Za darmo
Od 45 zł/m2
Od 50 zł/m2
Od 75 zł/m2
Od 100 zł/m2
Od 80 zł/m2
Od 85 zł/m2
Od 9 zł/mb
Od 23 zł/m2
22 zł/m2
4zł /mb
Od 9 zł/m2
Od 30 zł/punkt
Od 50 zł/punkt
Od 90 zł/punkt
Od 55 zł/m2
Od 120 zł/szt.
Od 300 zł/szt.
Od 70 zł/mb
Od 100 zł/mb
Wycena indywidualna
Od 1000 zł/całośd

Usługi glazurnicze (kuchnia- łazienka)
Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w
łazience
Skuwanie glazury ściennej i podłogowej
Wymiana instalacji elektrycznej w łazience
Demontaż starych punktów hydraulicznych
(wanna, zlewozmywak, umywalka, rury)
itp.
Montaż wanny
Obudowanie wanny
Montaż kabiny prysznicowej wraz z
osprzętem
Montaż misy WC
Montaż umywalki
Wyrównanie, tynkowanie i przygotowanie
ścian do położenia nowej glazury (w
zależności od stanu ściany)
Ułożenie płytek ceramicznych
Ułożenie terakoty i gresu
Układanie mozaiki
Ułożenie dekorów
Montaż cokołów-gotowe
Montaż cokołów- cięte
Wiercenie otworów w glazurze
Montaż narożnych listew
Wykonanie półki z glazury lub mozaiki
Wykonanie półeczek, występów, ościeży
Klejenie luster na ścianie
Fugowanie, silikony
Instalacja grzejnika
Zainstalowanie panelu prysznicowego
Szlifowanie narożników

Usługi parkieciarskie (podłogi)
Wykonanie posadzki betonowej
Czyszczenie posadzki w gruntowaniem
Demontaż starego parkietu
Usuwanie starych wykładzin
Usuwanie starych płytek PCV
Układanie wykładziny dywanowej – bez
klejenia
Układanie wykładziny dywanowej – z
klejeniem
Układanie paneli
Układanie parkietu – na klej
Układanie desek – typ berlinek
Zamontowanie listw wykooczeniowych
przypodłogowych(drewniane, plastik, mdf)
Cyklinowanie z lakierowaniem(również
olejowanie) stopni schodów oraz
pojedynczych elementów dekoracyjnych
Szpachlowanie ubytków i szczelin

Od 350 zł/całośd
Od 20 zł/m2
Od 60 zł/punkt
40 zł szt.

Od 120 zł/szt.
Od 150 zł/szt.
Od 200 zł/szt.
Od 70 zł/szt.
Od 60 zł/szt.
Od 14 zł/m2

Od 32 zł/m2
Od 45 zł/m2
Od 65 zł/m2
Od 40 zł/m2 bądź 18 zł/mb
Od 15 zł/m2
Od 23 zł/m2
W cenie układania
Od 8 zł/mb
Od 60zł/mb
Od 800 zł/szt.
Od 40 zł/szt.
W cenie układania
Od 50 zł/szt.
Od 100 zł/szt.
30 – 55zł/mb

Od 30 zł/m2
W cenie
Od 15 zł/m2
Od 5 zł/m2
Od 6 zł/m2
Od 15 zł/m2
Od 25 zł/m2
Od 16 zł/m2
Od 32 zł/m2
Od 25 zł/m2
Od 6 zł/mb
Od 40 zł/mb

Od 7 zł/m2

Usługi malarskie
Gruntowanie ścian i sufitów
Zabezpieczanie folią mebli w malowanych
pomieszczeniach
Malowanie okien
Malowanie drzwi
Akrylowanie łączeo
Malowanie grzejników
Tapetowanie- ściany
Tapetowanie - sufity
Malowanie elewacji agregatem
hydrodynamicznym
Malowanie dwukrotne na biało
(farba emulsyjna)
Malowanie dwukrotne farbą lateksową,
olejną
Wykonanie tynku ozdobnego
Malowanie rur c.o i kanalizacyjnych
Impregnacja drewna
Legenda:

Od 4 zł/m2
Za darmo
Od 40 zł/mb
Od 40 zł/mb
Od 4 zł/mb
Od 8 zł/żebro
Od 14 zł/m2
Od 25 zł/m2
Od 15 zł/m2
Od 6zł/m2
Od 8 zł/m2
Od 30 zł/m2
Od 8 zł/mb
Od 15 zł/m2

mb- metr bieżący
m2- metr kwadratowy
szt.- sztuka
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