
CENNIK 

 

Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników takich jak: rodzaj prac, ich 

wielkości,  zróżnicowania, warunków realizacji, zakresu zadania, typu obiektu itp… 

Są to ceny ważniejszych usług. Mogą one podlegać indywidualnym negocjacjom  z 

klientem. 

Każda praca jest wyceniana indywidualnie, więc ceny są odnośnikiem do 

zamierzonych prac. 

Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych profesjonalnych usług. 

 

Cennik hydrauliczny 
 

  

  

usługa  

cena netto zł 

(robocizna) 

    

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  110 -150/pnkt 

instalalacja grzejnika 50 szt 

wykonanie podejść wodno - kanalizacyjnych 150-250 szt 

wykonanie podejścia wodno kanalizacyjnego 

miedź 150-250 szt 

wykonanie pionów kanalizacyjnych 

(wykucie/montaż) 300-500 szt 

montaż zestawu hydroforowego 250 szt 

wykonanie podejścia pod grzejnik plastik 110 szt 

wykonanie podejścia pod grzejnik miedź 180 szt 

instalacja szafki rozdzielczej  250szt 

montaż szafki ogrzewania podłogowego 350 szt 

montaż kotła jednofunkcyjnego 350 szt 

montaż kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem 700 szt 

montaż kotła stojącego  600 szt 

montaż kotła stojącego z zasobnikiem 900 

montaż kominków   600-1000 szt 

Biały montaż   

montaż i podejście stelaża (np.geberit) 150-200 szt 

wymiana baterii umywalki/wanny 40/szt 

montaż wc/bidet 90 szt 

montaż umywalki 50 szt 

montaż wanny z baterią 150 szt 

montaż brodzika z kabiną i baterią 250 szt 

 

 



Cennik elektryczny 

usługa 

cena netto zł 

(robocizna) 

    

wykonanie punktu oświetlenia górnego 50 szt 

punkt gniazda siłowego 90 szt 

rozeta rozdzielacza punktu elektrycznego 65 szt 

punkt gniazda telewizyjnego 75 szt 

punkt gniazda telefonicznego 50 szt 

punkt gniazda komputerowego 60 szt 

punkt rolet zasilanych 90 szt 

punkt domofonowy 70 szt 

punkt wideodomofonowy 150 szt 

    

montaż osprzetu   

montaż gniazd elektrycznych,antenowych… 9 szt 

montaż wentylatorów 85 szt 

montaż gniazd siłowych 18 szt 

montaż domofonu i wideodomofonu 190 szt 

montaż rozdzielni 120 szt 

montaż osprzętu rozdzielni 12-24 500 szt 

montaż osprzętu rozdzielni 36-48 650 szt 

montaż osprzętu rozdzielni 56-104 1000 szt 

wykop ręczny pod kable zasilania głównego 0,7 

m (głębokość) 180 mb 

 

Cennik glazurnictwo / malowanie / 

tapetowanie/sztukateria / obróbka 

gipsowa 

  

usługa 

cena netto zł 

(robocizna) 

    

układanie płytek/terakota/gres 40-60 m2 

przycinanie krawędzi pod kątem (narożniki) 40-50 mb 

ułożenie mozaiki 70 m2 

montaż cokołów ciętych 10 mb 

montaż cokołów gotowych 8 mb 

wyrównanie podłoża pod płytki 14 m2 

wykonanie półki z położeniem glzaury 110 mb 

wiercenie otworów w glkazurze 10 szt 

ułożenie dekorów 8 mb 

montaż listew plastikowe/metalowe 5 mb 

wykonanie zamknęcia rewizyjnego na 

magnesach 40 szt 

ułożenie płytek schody 100 mb 

silikonowanie  5 mb 

gruntowanie 3 m2 



hydroizolacja (folia w płynie) 10 m2 

skucie starej glazury 20 m2 

  

  malowanie dwukrotne (akryl,emulsja,lateks) 6 m2 

wykonanie gładzi gipsowych 25 m2 

malowanie elewacji 12 m2 

tapetowanie ścian 12 m2 

tapetowanie sufitów 18 m2 

gruntowanie 3 m2 

zabezpieczanie folią pomieszczenia 5 m2 

montaż sztukaterii 10 mb 

montaż sufitów podwieszanych na stelażu 35 m2 

montaż ścianek działowych g-k wygłuszeniem 

wełna 35 m2 

montaż płyt g-k na klej 15 m2 

montaż płyt g-k na stelażu 35 m2 

docieplenie poddasza (stelaż,wełna,folia,płyta) 60 m2 

akrylowanie 2 mb 

obróbka okien dachowych 150 szt 

 

 

Cennik podłogi, schody, 

drzwi, okna 
 

  ułożenie podłogi z desek  50-60 m2 

montaż cokołów (również MDF) cięcie pod kątem 15 mb 

cyklinowanie bezpyłowe 15-30 m2 

olejowanie 8 m2 

montaż paneli (folia,gąbka,panel) 20 m2 

montaż deski (typ Barlinek) na klej 30 m2 

wylewka masy samopozimującej 20 m2 

montaż legarów 10 mb 

układanie parkietu,mozaiki,podłóg egzotycznych 35 m2 

szpachlowanie ubytku szczelin 10 m2 

    

Schody / stopnie na beton cena za stopień 

schody proste (dąb, jesion)/bez podstopnicy i 

wykończenia 200 szt 

schody z podstopnicą i wykończeniem (dąb,jesion) 350 szt 

balustrady / cena zależy od projektu i użytego 

materiału   

    

kolorowanie stopni + 10 %   

stopnie zabiegowe + 40 %   

do stopni z drewna egzotycznego + 30 %   

inne nietypowe rozwiązania ustalanie są podczas 

konsultacji   

projekt/wycena/transport - gratis   

    



cokoły   

cokoły z MDF długość listew 2,8mb 16mm   

cokół 6 cm 10 mb 

cokół 8 cm  12 mb 

cokół 10 cm 14 mb 

cokół 12 cm 16 mb 

ceny wyższych cokołów są ustalane indywidualnie   

cokoły z drewna sosna 6 cm 8 mb 

cokoły z drewna dąb/jesion 6 cm 25 mb 

    

okna/drzwi   

montaż drzwi wewnętrzych 200 szt 

montaż drzwi zewnętrznych 400 szt 

dwustronna obróbka glifów  100 mb 

montaż okien  60 mb 

montaż parapetów wewnętrznych 120 mb 

obróbka otworów okiennych 20 mb 

 

Cennik mebli 

standardowych 
 

    ceny szafek z białej płyty 18 mm oklejane PCV                 

w cenę szafek wchodzą dwie półki 

 cena nie zawiera frontów i okuć 

  

    szafki wiszące 70   

  wymiar 

szer/wys/głęb cena zł 

  30 x 70 x 35 cm  90 

  40 x 70 x35 110 

  50 x 70 x 35 130 

  60 x 70 x 35 150 

      

  szafki wiszące 92   

  30 x 92 x 35 120 

  40x92x35 140 

  50x92x35 160 

  60x92x35 180 

      

  szafki stojące 70   

  30x70x58 130 

  40x70x58 150 

  50x70x58 170 

  60x70x58 190 

  80x70x58 210 

  

    cennik frontów 

   

    rodzaj cena zł/m2     

płyta laminowana od 50      



mdf mat od 200     

mdf połysk od 300     

fornir w zależności od rodzaju     

lite drewno 

w zależności od rodzaju od 

150     

    ceny szaf z drzwiami suwanymi są ustalane indywidualnie 

Ceny mebli niestandardowych ustalane są indywidualnie 

Ceny korpusów z płyt w kolorach drewna + 50% 

czas oczekiwania zależy od wielkości 

zamówienia i wielkości kuchni. 

Prace nie wyszczególnione w w/w cenniku są 

ustalane indywidualnie. 

  


