www.malservice.pl
Telefon: 783 304 442
Cennik usług remontowo budowlanych bez materiału

Prace glazurnicze
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L.P. Rodzaj usługi
1 Kafelkowanie format do 40x40
2 Kafelkowanie większe formaty
3 Kafelkowanie płytki 10x10
4 Kafelkowanie nietypowe - parapety, wnęki itp.
5 Kafelkowanie wzory nietypowe karo, cegiełka itp.
6 Montaż cokołów ciętych
7 Montaż cokołów gotowych
8 Skucie starej glazury
9 Wyrównanie podłoża do 3cm pod układanie glazury
10 Ułożenie gresu format do 40x40
11 Ułożenie gresu większe formaty
12 Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem
13 Wiercenie otworów w płytce ceramicznej do średnicy 12 mm
14 Wiercenie otworów w gresie do średnicy 12 mm
15 Zamocowanie plastikowych narożnych listew do glazury lub terakoty
16 Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach
17 Montaż spłuczki systemowej (Geberit)
18 Montaż spłuczki systemowej (Geberit) wraz z zabudową 2xGK
19 Montaż spłuczki systemowej (Geberit) wraz z wkuciem w ścianę
20 Szlifowanie narożników płytek do 45º
21 Układanie mozaiki w pasach szer. do 10 cm
22 Wykonanie izolacji ( folia w płynie )
23 Silikonowanie
24 Montaż dodatków łazienkowych np. wieszak na ręcznik, mydelniczka itp.
25 Wykonanie fugi epoksydowej
26 Impregnacja płytek
27 Impregnacja fug

Cena
Jedn
45-55 zł m²
55-75 zł m²
55-75 zł m²
95 zł m²
55-75 zł m²
15 zł mb
12 zł mb
17 zł m²
20-25 zł m²
55-75 zł m²
55-75 zł m²
130 zł mb
10 zł szt
20 zł szt
10 zł mb
50 zł kpl
170 zł szt
300 zł szt
450 zł szt
40 zł mb
98 zł m²
17 zł m²
10 zł mb
25 zł szt
15 zł m²
17 zł m²
10 zł mb

Prace instalacyjne
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L.P. Rodzaj usługi
1 Instalacje wod - kan
2 Demontaż starych punktów hydraulicznych,(wanna, umywalka itp.)
Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w
3 ścianach
4 Obudowa wanny klasycznej
5 Obudowa brodzika
6 Obudowa wanny półokrągłej
7 Montaż kratek wentylacyjnych
8 Montaż drzwi rewizyjnych
9 Montaż umywalki
10 Montaż miski bidetowej, kompaktowej
11 Montaż baterii łaź-kuch
12 Montaż panelu prysznicowego
13 Montaż brodzika wraz z kabiną
14 Montaż wanny z zabudową własną
15 Demontaż grzejnika (c.o.)
16 Montaż grzejnika (c.o.)
17 Montaż spłuczki systemowej (Geberit)
18 Montaż spłuczki systemowej (Geberit) wraz z wkuciem w ścianę
19 Montaż spłuczki systemowej (Geberit) wraz z zabudową 2xGK

Instalacje elektryczne

Cena
Jedn
95 zł pkt
100 zł szt
35 zł mb
180 zł szt
150 zł szt
250 zł szt
30 zł szt
50 zł szt
80 zł szt
80 zł szt
55 zł szt
80 zł szt
300 zł szt
200 zł szt
45 zł szt
55 zł szt
170 zł szt
400 zł szt
300 zł szt
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L.P. Rodzaj usługi
1 Instalacje elektryczne
2 Instalacja elektryczna oświetlenia halogenowego
3 Położenie kabla elektrycznego
4 Punkt oświetlenia górnego
5 Punkt gniazda siłowego
6 Punkt gniazda TV
7 Punkt gniazda telefonicznego
8 Punkt akustyczny
9 Montaż wentylatorów
10 Montaż wyłączników
11 Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych
12 Montaż domofonu
13 Rozeta rozdzielacza punktu elektrycznego
14 Wykucie bruzdy pod kabel (cegła)
15 Wykucie bruzdy pod kabel (beton)
16 Wykucie gniazda pod puszkę (beton)
17 Wykucie gniazda pod puszkę (cegła)
18 Wykonanie bruzd w tynku i ich zatarcie
Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych bez
19 przerabiania instalacji
20 Wymiana gniazd, wyłączników bez przerabiania instalacji

Cena
Jedn
35 zł pkt
30 zł pkt
20 zł mb
35 zł pkt
80 zł pkt
50 zł pkt
30 zł pkt
30 zł szt
60 zł szt
10 zł szt
12 zł szt
45 zł szt
35 zł szt
17 zł mb
23 zł mb
25 zł szt
19 zł szt
15 zł mb
35 zł szt
15 zł szt

Prace malarskie
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L.P. Rodzaj usługi
1 Malowanie (dwukrotne) biała, kolor
2 Malowanie farbą na biało grzejników do wysokości 60 cm, 1 żeberko
3 Malowanie drzwi
4 Malowanie elewacji
5 Malowanie rur wod-kan, lub c.o. na biało do przekroju 50 mm
6 Tapetowanie ścian
7 Tapetowanie sufitów
8 Gruntowanie środkiem uni grunt
9 Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej (pod malowanie)
10 Lakierowanie (farby olejne)
11 Przygotowanie powierzchni do prac mal-tap
12 Zrywanie starych tapet
13 Malowanie balustrad lub poręczy balkonowych
14 Malowanie okien zespolonych
Zabezpieczenie folią mebli znajdujących się w pomieszczeniu
15 malowanym

technologie gipsowe

Cena
Jedn
10 zł m²
10 zł m²
50 zł m²
15 zł m²
12 zł mb
16 zł m²
18 zł m²
2 zł m²
7 zł m²
10 zł m²
6 zł m²
6 zł m²
45 zł m²
80 zł m²
3 zł m²
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L.P. Rodzaj usługi
1 Wykonanie gładzi gipsowych (pod malowanie)
2 Montaż ścianek działowych z płyt GK-.z wygłuszeniem wełną mineralną
3 Montaż płyt GK na klej
4 Docieplanie poddasza(wełna+folia)+płyta GK na stelaż
5 Montaż płyt GK na stelażu
6 Montaż płyt GK na stelażu + ocieplenie styrop-wełna
7 Montaż narożników aluminiowych
8 Montaż sztukaterii
9 Montaż sufitów podwieszanych na stelażu
10 Montaż sufitów podwieszanych (wielopoziomowe)
11 Zabudowy typowe
Zabudowy nietypowe ,miejscowe obniżenia sufitów, obudowy rur z
12 elementami łukowymi
13 Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach
14 Szpachlowanie łączeń płyt GK
15 Montaż kasetonów typ. Amstrong, Termathex
16 Rozładunek płyt GK oraz ich wniesienie do budynku

Cena
Jedn
16 zł m²
50 zł m²
30 zł m²
50 zł m²
40 zł m²
45 zł m²
10 zł mb
15 zł mb
50 zł m²
120 zł m²
75 zł mb
95 zł m2
8 zł mb
7 zł m²
75 zł m²
5,50 zł szt

Prace murarsko-tynkarskie
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L.P. Rodzaj usługi
1 Montaż drzwi wewnętrznych (gotowy otwór)
2 Montaż drzwi zewnętrznych (gotowy otwór)
* Usunięcie ościeżnicy i starych drzwi (dot. usługi razem z montażem)
* Obróbka (w tym tynkarska) ościeżnica szer. do 150 mm
* Obróbka (w tym tynkarska) ościeżnica szer. powyżej 150 mm
* Poszerzenie otworu
* Montaż ościeżnicy (regulowanej)
3 Montaż okien (w tym obróbka wstępna)
3 Skuwanie tynku
5 Obróbka otworów okiennych
Tynki dekoracyjne z malowaniem (wzory dostępne na stronie
6 www.malservice.pl)
7 Tynki tradycyjne
8 Montaż parapetów wewnętrznych
9 Wylewka samopoziomująca
10 Wylewka
11 Montaż pustaków szklanych (luksfery) na zaprawę w gotowym otworze
* Obróbka tynkarska w nowym budownictwie do 150mm
* Obróbka tynkarska w nowym budownictwie powyżej 150mm
12 Wyburzanie ścian z cegły do gr. 20 cm
13 Skuwanie starego tynku z wyniesieniem (bez kontenera)

Prace okładzinowe

kontakt m²
od 18 zł mb
20 zł m²
25 zł m²
od 150 zł m²
35 zł mb
45 zł mb
95-120 zł m²
35 zł m²
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L.P. Rodzaj usługi
1 Montaż paneli podłogowych
2 Montaż paneli ściennych
3 Montaż deski barlineckiej
4 Zrywanie płytek PCV
5 Zrywanie starych wykładzin
6 Montaż podłogi z płyt OSB
7 Listwy przypodłogowe
8 Listwy przysufitowe

Inne prace

Cena
Jedn
180 zł szt
300 zł szt
70 zł szt
30 zł mb
40 zł mb
120 zł szt
150 zł szt
85 zł m²
16 m²
35 zł mb
25-70 zł m²

Cena
Jedn
16 zł m²
25 zł m²
25 zł m²
8 zł m²
8 zł m²
48 zł m²
8 zł mb
8 zł mb

www.malservice.pl

L.P. Rodzaj usługi
Wymiana klamek, szyldów okiennych lub drzwiowych, bez przerabiania
1 otworów, wcięć itp.
2 Wymiana lub montaż karniszy
3 Wieszanie obrazów, półek itp.
4 Sprzątanie
5 Usunięcie gruzu powstałego po rozbiórkach
7 Kontener 2m³ z wywozem
9

Cena

Jedn

40 zł szt
30 zł szt
18 zł szt
35 zł /h
130 zł m³
150 zł szt

Cennik usług uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak :
rodzaj prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania,
typ obiektu itp.
Po dokonaniu oględzin miejsca pracy i wykonaniu niezbędnych pomiarów
zostanie przedstawiona Państwu wycena prac.
MALSERVICE FHU Telefon: 783 304 442

