Malowanie, tapetowanie
Skrobanie, mycie ścian
Przygotowanie powierzchni (szpachlowanie ubytków)
Gruntowanie
Malowanie
Malowanie drzwi
Malowanie grzejników
Malowanie rur
Zrywanie tapet
Tapetowanie (zależy od wzoru i rodzaju tapety)
Malowanie elewacji (do wys. pierwszego piętra 1p.)

4,00 – 6,00 zł/mkw
5,00 – 7,00 zł/mkw
1,50 zł/mkw
8,00 zł/mkw
20,00 zł/mkw
6,00 zł/źeb.
6,00 zł/mb
6,00 zł/mkw
od 12,00 zł/mkw
15,00 – 20,00 zł/mkw

Obróbka gipsowa, zabudowy z płyt karton-gips, -podwieszane sufity (typowe
i nietypowe, proste, wielopoziomowe, itp.)
Gładzie gipsowe
25,00 zł/mkw
Gładzie gipsowe zbrojone (siatka)
od 30,00 zł/mkw
Zbrojenie pęknięć i zarysów siatką
5,00 zł/mb
Montaż sufitów podwieszanych
60,00 zł/mkw
Montaż sufitów wielopoziomowych
100,00 zł/mkw
Montaż płyt k-g na klej do ściany (do wysokości 3m)
30,00 zł/mkw
Montaż ścianek działowych na stelażu (do wysokości 3m)
40,00 zł/mkw
Montaż ścianek działowych z wygłuszeniem (wełna do wysokości 3m)
60,00 zł/mkw
Nietypowe zabudowy o zarysach prostolinijnych (cena zależy od sposobu
wykonania zabudowy)
55,00 -150,00 zł/mb
Montaż narożników aluminiowych
8,00 zł/mb
Glazura, terakota, gres, mozaika
Skucie starej glazury, terakoty
Równanie ścian pod glazurę klej
Ułożenie glazury, terakoty
Ułożenie gresu
Ułożenie glazury – 10 x 10
Ułożenie mozaiki
Wykonanie półki, zabudowy wraz z ułożeniem glazury
Montaż cokołów gotowych
Montaż cokołów ciętych
Wstawianie dekorów, pasków, wałeczka
Szlifowanie płytki maszyną pod kątem 45 stopni
Wykonanie otworów w gresie, glazurze
Montaż drzwiczek rewizyjnych
Ułożenie kamienia dekoracyjnego
Montaż paneli, wykładzin
Montaż paneli podłogowych
Montaż paneli ściennych
Położenie wykładziny dywanowej oraz PCV
Montaż listew podłogowych
Montaż progów

18,00 zł/mkw
20,00 – 30,00 zł/mb
od 60,00 zł/mkw
70,00 zł/mkw
70,00 zł/mkw
70,00 – 90,00 zł/mkw
70,00 – 150,00 zł/mkw
6,00 – 7,00 zł/mb
10,00 zł/mb
11,00 zł/mb
45,00 zł/mb
8,00 zł/szt
25,00 zł/szt
70,00 – 80,00 zł/mkw
20,00 zł/mkw
40,00 zł/mkw
16,00 zł/mkw
7,00 zł/mb
20,00 zł/szt

Biały montaż
Wc, bidet
Umywalka
Wanna
Brodzik
Kabina prysznicowa
Panel prysznicowy
Bateria łazienka, kuchnia
Demontaż starych punktów hydraulicznych (wanna,
zlewozmywak, umywalka)
Tynkowanie, murowanie wylewki
Obudowa wanny
Obudowa brodzika
Wylewki tradycyjne
Wylewki samopoziomujące

50,00 zł/szt
50,00 zł/szt
100,00 – 120,00 zł/szt
80,00 – 120,00 zł/szt
200,00 – 300,00 zł/szt
50,00 – 100,00 zł/szt
50,00 zł/szt
40,00 – 100,00 zł/szt
200,00 – 250,00 zł/szt
120,00 – 200,00 zł/szt
40,00 zł/mkw
30,00 zł/mkw

Wyburzanie
Wyburzanie ścian (beton, żelbeton) – w znaleźności od grubości
ściany i rodzaju ściany
Wyburzanie ścian z cegły
Wycinanie otworów w ścianach żelbetonowych

70,00 – 300,00 zł/mkw
60,00 – 140,00 zł/mkw
300,00 – 500,00 zł/mkw

Inne prace
Montaż drzwi zewnętrznych
Montaż drzwi wewnętrznych
Demontaż drzwi z ościeżnicą
Obsadzanie parapetów

340,00 zł/szt
150,00 – 200,00 zł/szt
100,00 – 150,00 zł/szt
50,00 – 100,00 zł/szt

Pełny koszt usługi jest wykonywany po analizie i specyfikacji potrzeb bezpośrednio w domu
klienta. Dojazd i wycena gratis. Na cenę składa się wiele czynników takich jak stan
remontowanego wnętrza, jak bardzo jest skomplikowana praca itp., dlatego: MOGĄ SIĘ
ZMIENIĆ.

