1.

Ogrzewanie centralne i podłogowe
 Wykonanie ogrzewania podłogowego
W tym: ułożenie styropianu max 2 warstwy, ułożenie taśmy
brzegowej, ułożenie rur, próba szczelności
 Montaż szafki rozdzielacza
 Pozostałe elementy systemu ogrzewania podłogowego do
wyceny indywidualnej
 Wykonanie nowego punktu wodociągowego (ciepła i zimna
woda) na systemie rur Rehau lub Multyrama
 Wykonanie nowego punktu kanalizacji z rur PCV
 Wykonanie nowego punktu c.o. :
na systemie rur Rehau, lub Multyrama
na systemie rur miedzianych
 Montaż stelażu podtynkowego (wc, bidet)


Montaż kolektorów słonecznych do wyceny indywidualnej




Montaż pompy ciepła do wyceny indywidualnej
Montaż instalacji basenowej do wyceny indywidualnej



Montaż kominka z płaszczem wodnym do wyceny indywidualnej

 Montaż grzejników
 Montaż WC, bidet
 Montaż wanny
 Montaż brodzika z kabiną
 Montaż baterii
 Montaż panelu prysznicowego, hydromasażu
 Podłączenie pralki, zmywarki
 Przeróbka istniejącego punktu c.o., wod.-kan. do wyceny
indywidualnej
 Demontaż sanitariatów (wanna, WC, zlewozmywak)
 Demontaż podejść wody i kanalizacji
 Demontaż grzejników

2.

Centralny odkurzacz
 Montaż punktu ssącego (płytka montażowa) na ścianie
nieotynkowanej
 Montaż punktu ssącego (płytka montażowa) w budynku
zamieszkałym

25zł/m2
150zł/szt

100zł/pkt
50zł/pkt
100zł/pkt
150zł/pkt
150zł/pkt

30zł/szt
50zł/szt
135zł/szt
300zł/szt
30zł/szt
150zł/szt
50zł/szt

40zł/pkt
70zł/pkt
35zł/pkt

100zł/pkt
300zł/pkt



Montaż punktu ssącego (szufelka aut.) na podłożu bez posadzki

100zł/pkt






Montaż punktu wylotowego
Montaż jednostki centralnej
Montaż gniazdka ssącego
Montaż szufelki automatycznej

100zł/pkt
200zł/pkt
20 zł
100 zł

3.

4.

5.

Suche zabudowy
 Wykonanie gładzi gipsowych
 Szpachlowanie pęknięć i zarysowań na siatce zbrojącej
 Montaż płyt gipsowych na klej
 Montaż płyt gipsowych na stelażu
 Montaż płyt gipsowych na stelażu z ociepleniem
 Sufity podwieszane z płyt g/k na stelażu
 Sufity podwieszane z płyt g/k na stelażu z ociepleniem
 Zabudowa poddasza płytą g/k na stelażu z ociepleniem
 Ścianki działowe z płyt g/k
 Ścianki działowe z płyt g/k z wygłuszeniem
 Zabudowy nietypowe z płyt g/k – proste
 Zabudowy nietypowe z płyt g/k – łuki
 Montaż wkładu kominka i jego zabudowy wycena indywidualna

Malowanie
 Przygotowanie ścian pod malowanie – szpachlowanie drobnych
ubytków
 Mycie lub skrobanie starej farby emulsyjnej
 Malowanie ścian farbą emulsyjną na biało
 Malowanie ścian farbą emulsyjną na jeden kolor
 Malowanie ścian farbą emulsyjną na różne kolory
 Skrobanie ścian z farby olejnej
 Skrobanie starych tapet

Murowanie, tynkowanie
 Demontaż ściany z cegły o grubości do 15cm
 Demontaż ściany z cegły o grubości ponad 15cm
 Uzupełnianie tynków po demontażu ścian
 Murowanie z bloczków typu Ytong:
- grubość 10-12cm
- grubość 20-24cm
 Skuwanie tynków
 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych
 Wykonanie tynków gipsowych

20zł/m2
8zł/m2
15zł/m2
23zł/m2
28zł/m2
25zł/m2
30zł/m2
45zł/m2
60zł/m2
65zł/m2
110zł/m2
130zł/m2

5zł/m2
5zł/m2
6zł/m2
7zł/m2
8zł/m2
8zł/m2
5,50zł/m2

40zł/m2
60zł/m2
25zł/m.b.
25zł/m2
40zł/m2
13-15zł/m2
23zł/m2
25zł/m2

6.

7.

Glazura







Demontaż starej glazury
Demontaż starej terakoty
Demontaż starego gresu
Wyrównanie podłoża pod glazurę, terakotę, gres
Ułożenie glazury
Ułożenie glazury (10x10)



Ułożenie terakoty















Ułożenie terakoty w karo
Ułożenie gresu
Ułożenie gresu z karo
Okładanie schodów terakotą lub gresem
Szlifowanie glazury 45st - 2 płytki
Szlifowanie terakoty, gresu 45st - 2 płytki
Wiercenie w terakocie, gresie
Ułożenie dekorów
Wykonanie półki obłożonej glazurą
Okładanie glazurą parapetów, występów, glifów
Montaż rewizji
Montaż ciętych cokołów
Montaż gotowych cokołów

17zł/m2
17zł/m2
20zł/m2
30zł/m2
od 40zł/m2
45zł/m2
50zł/m2
55zł/m2
60zł/m2
65zł/m2
120zł/m.b.
50zł/m.b.
70zł/m.b.
od 8zł/szt
14zł/m.b.
140zł/m.b.
110zł/m.b.
70zł/szt.
20zł/m.b.
18zł/m.b.

Instalacje elektryczne
 Wykonujemy niezbędne prace elektryczne potrzebne do remontów budynków
jednorodzinnych i mieszkań – do wyceny indywidualnej

