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kontakt@memfisto.com

CENNIK PRZYKŁADOWYCH USŁUG BUDOWLANYCH
Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników takich jak : rodzaj prac,
ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp.
Są to ceny ważniejszych usług. Mogą one podlegać indywidualnym negocjacjom
Poniższy cennik nie stanowi pełnej oferty firmy ”MEMFISTO”.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółow wykonywanych usług.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT
1.

Montaż ścian działowych z płyt gipsowokartonowych z wygłuszeniem wełną mineralną

42,00 zł m2

2.

Montaż płyt gipsowokartonowych na stelażu do ściany

35,00 zł m2

3.

Montaż płyt gipsowokartonowych na klej

20,00 zł m2

4.

Zabudowa płytami gipsowokartonowymi

80,00 zł mb

5.

Szpachlowanie (trzykrotne przetarcie gipsem i szlifowanie)

17,00 zł m2

6.

Malowanie farbą emulsyjną (dwukrotne)

7.

Malowanie okien skrzynkowych

80,00 zł m2

8.

Malowanie drzwi

35,00 zł m2

9.

Skrobanie starej farby klejowej

8,00 zł m2

3,50 zł m2

10. Zerwanie tapet

4,00 zł m2

11. Ułożenie glazury (zależnie od wielkości i sposobu ułożenia płytek)

40,0080,00 zł m2

12. Ułożenie terakoty

45,00 zł m2

13. Skucie starych płytek

12,00 zł m2

14. Przygotowanie powierzchni pod glazurę

15,00 zł m2

15. Przygotowanie podłoża pod terakotę w zależności od grubości

10,0020,00zł m2

16. Szlifowanie krawędzi płytek do kąta 45°
17. Montaż lustra (przygotowanie powierzchni i wklejenie)

45,00 zł mb

18. Wykonanie instalacji wodnej

80,00 zł pkt

19. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

40,00 zł m2
60,00 zł pkt

20. Instalacja gazowa

120,00 zł pkt

21. Montaż stelażu WC lub bidetu pod zabudowę lekką
22. Biały montaż armatury

250,00 zł szt.

23. Montaż brodzika wraz z kabiną

250,00 zł szt.

24. Montaż wanny z obudową
25. Instalacja c.o. (centralne ogrzewanie)

200,00 zł szt.

60,00 zł szt.

120,00 zł pkt

26. Instalacja elektryczna

40,00 zł pkt

27. Ułożenie paneli podłogowych

15,00 zł m2

28. Deska barlinecka

25,00 zł m2

29. Montaż listew przypodłogowych

6,00 zł m2

30. Podcięcie drzwi drewnianych

12,00 zł szt.

31. Montaż drzwi wewnętrznych

200,00 zł szt.

32. Montaż drzwi zewnętrznych

250,00 zł szt.

33. Montaż listew wyłogowych do drzwi wewnętrznych

50,00 zł kmpl.
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