OFERTA I CENNIK USŁUG REMONTOWYCH
PRACE MALARSKIE
Malowanie dwukrotne ścian i sufitów (na biało)
Malowanie ścian i sufitów (na kolor)
Gruntowanie
Gładzie gipsowe
Prostowanie sufitów
Zrywanie starej tapety
Naprawa pęknięć i rys
Skrobanie ścian

7 zł m2
8 zł m2
2 zł m2
22 zł m2
18 zł m2
5 zł m2
5 zł m2
5 zł m2

GLAZURA I TERAKOTA
Skuwanie starej glazury i tapety
Przygotowanie ścian po skuciu starej glazury
Układanie glazury (duże płytki z fugowaniem)
Układanie glazury (małe płytki 10x10)
Układanie gresu z fugowaniem
Montaż cokołów ciętych
Montaż cokołów gotowych
Szlifowanie narożników glazury na kąt 45°
Wycięcie otworu w glazurze
Wstawienie szlaczka ozdobnego lub wałeczka

15 zł m2
18 zł m2
60 zł m2
80 zł m2
60 zł m2
20 zł mb
12 zł mb
60 zł mb
15 zł szt
18 zł mb

PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE
Montaż sufitów podwieszanych na stelażu
Montaż sufitów podwieszanych wielopoziomowych
Montaż sufitów podwieszanych w kształcie koła
Montaż ścian działowych
Zabudowa rur, kabli

55 zł m2
65 zł m2
80 zł m2
72 zł m2
55 zł mb

BUDOWLANO-MURARSKIE
Wyburzenie ścian z cegły
Murowanie ścian
Wykonywanie wylewki samopoziomującej
Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką
Montaż parapetów z obróbką
Montaż drzwi zewnętrznych
Demontaż grzejników
Docieplenia budynków
Fundamenty pod ogrodzenia + siatka pleciona
Ogrodzenia siatkowe o fundamentach punktowych
Układanie kostki brukowej
Docieplanie domów jednorodzinnych

70 zł m2
od 45 zł m2
20 zł m2
200 zł szt.
60 zł mb
400 zł szt.
20 zł szt.
45 zł m2
70 zł mb
25 zł mb
40 zł m2
30-40 zł m2

PODŁOGI
Położenie wykładziny dywanowej (na klej)
Układanie paneli podłogowych
Montaż listew przypodłogowych
Układanie parkietu + cyklinowanie
Cyklinowanie parkietu

20 zł m2
18 zł m2
10 zł mb
60 zł m2
40 zł m2

WODNO-KANALIZACYJNE
Montaż wanny
Montaż kabiny
Montaż brodzika
Montaż sedesu, bidetu, umywalki
Montaż baterii
Montaż geberitu
Obudowa geberitu płytą G/K
Obudowa wanny

150 zł szt.
160 zł szt.
120 zł szt.
80 zł szt.
40 zł szt.
200 zł szt.
100 zł szt.
200 zł szt.

USŁUGI CIESIELSKIE
Więźba dachowa10-17 zł m2
Tarasy, altany, konstrukcje z drewnadekoracyjnego

10-17 zł m2
wycena indywidualna

USŁUGI CIESIELSKIE
Dekowanie wstępne (papa, membrana dachowa) włącznie z pełnym
deskowaniem

Krycie - blachodachówka
Krycie - gont bitumiczny
Krycie - blacha trapezowa
Krycie - blacha panelowa
Obróbki dekarskie (gięcie, krępowanie)
Montaż okna dachowego
Montaż wyłazu dachowego
Obróbka komina
Montaż kominka wentylacyjnego

10-15 zł m2
10-15 zł m2
10-15 zł m2
8-12 zł m2
10-15 zł m2
10-15 zł mb
200 zł szt
100 zł szt
100-200 zł szt
100 zł szt

CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT.
NIEKTÓRE CENY W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA TRUDNOŚCI PODLEGAJĄ UZGODNIENIU.
Usługi remontowo-wykończeniowe: Mark-Bud - Marek Nowakowski
ul. Kościuszki 49
05-800 Pruszków
Telefon kontaktowy: +48 798-895-011
www.tanie-remonty-warszawa.pl
E-mail: m.nowakowski@tanie-remonty-warszawa.pl

