
Cennik prac remontowych bez materiałów
zł

Gruntowani mkw. 3
Malowanie na biało mkw. 8
Malowanie kolor mkw. 12
malowanie na biało grzejników jedno żeberko 5
malowanie rur na biało mb. 8
malowanie drzwi mkw. 35
Wyburzanie ścian z cegły do 20cm gb.(z wyniesieniem do kontenera mkw.) 80
Szpachlowanie dwukrotne ścian gipsem z przeszlifowaniem mkw. 25
Demontaż starych futryn,okien mkw. 25-50
Zrywanie starej glazury,terakoty mkw. 25-50
Zrywanie starej tapety mkw. 10
Tapetowanie mkw. 17
Zrywanie starych wykładzin dywanowych i pcv  mkw. 15
położenie wykładziny dywanowej mkw. 20
Skrobanie ścian mkw. 20
Wykonanie punktu elektrycznego szt. 45
Przenoszenie punktów elektrycznych szt.(do 2mb) 20
Montaz halogenów szt. 15
Montaż lamp,kinkietów szt. 20
Punkt hydrauliczny 170
Przeniesienie punktu hydraulicznego (do 2mb.) 120
Montaż  grzejnika 50
Montaż wanny z obudową,podstopniem,rewizją 350
Montaż stelaża podtynkowego do wc z obłożeniem płytą gk. 250
Montaż brodzika 150
Montaż kabiny 150
Montaż umywalki,zlewu 100
Montaż bateri szt. 40
Układanie glazury,terakoty, powyżej 15cm  mkw. 60
Układanie glazury,terakoty, poniżej 15cm  mkw. 80-100
układanie gresów 80
Szlifowanie glazury pod kątem mb. 45
Szlifowanie gresów pod kątem mb. 60
Otwory w glazurze powyżej 2cm. szt. 12
Dodatkowo półki z glazury 100
Wstawianie pasków ozdobnych,szlaczków mb. 10
montaż cokołów ciętych mb. 12
Montaż miski wc. 50
Silikonowanie i akrylowanie mb. 10
Murowanie ścian ytongiem mkw. 50
Suchy tynk mkw. 25
Ocieplanie poddasza(wełna, folia,stelaż,płyta gk.) 70
montaż ścianek działowych z wygłuszeniem wełną mineralną mkw. 70
Montaż sufitów podwieszanych prostych mkw. 60
wtapianie siatki zbrojącej w łączenia płyt i pęknięcia mb. 7
Szpachlowanie łączeń płyt gk.mb. 7
Wstawianie kątowników perforowanych mb. 7
Montaż gniazd i wyłączników szt. 8
Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką szt. 180
montaż drzwi wewnętrznych regulowanych szt. 150
montaż drzwi zewnętrznych 300
układanie klepki mkw. 20-30
Montaż listew przypodłogowych mb. 12
Montaż parapetów mb.(z obróbką) 60
Montaż paneli podłogowych mkw. 20
tynk gipsowy mkw. 20
wylewanie posadzki i wylewki samopoziomującej mkw. 33
Cennik obejmuje koszty robocizny bez materiałów i bez vatu
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