Malowanie i gruntowanie
Malowanie jednokrotne na biało ścian i sufitów
Malowanie dwukrotne na kolor ścian i sufitów
Gruntowanie ścian i sufitów
Wykonanie gładzi gipsowych
Tapetowanie ścian
Malowanie farbą olejną
Malowanie drzwi i okien
Akrylowanie

od 8zł/m2
od 10zł/m2
od 8zł/m2
od 25zł/m2
od 25zł/m2
od 20zł/m2
od 50zł/m2
od 6zł/mb

Sucha zabudowa
Montaż ścianek działowych z płyt GK
Montaż sufitów podwieszanych
Docieplanie poddasza
Zabudowa kabli i rur z płyt GK
Montaż sztukaterii
Płytowanie ścian

od 50zł/m2
od 55zł/m2
od 75zł/m2
od 80zł/mb
od 25zł/mb
od 45zł/m2

Prace glazurnicze
Skuwanie starych płytek
Wyrównanie ścian/posadzki po usunięciu płytek
Silikonowanie
Układanie glazury z fugowaniem - małe płytki (10x10)
Układanie gresu z fugowaniem
Montaż cokołów ciętych
Cięcie płytek po łuku
Wiercenie lub wycinanie otworów w płytkach
Cięcie płytek
Ukosowanie płytek 45st
Ukosowanie mozaiki 45st
nacięcia dekoracyjne – rowki 2mm

od 20zł/m2
od 15zł /m2
od 6zł/mb
od 80zł/m2
od 60zł/m2
od 25zł/mb
od 60zł/mb
od 25zł/szt
od 25zł/mb
od 30zł/mb
od 70zł/mb
od 10zł/mb

Prace budowlano murarskie
Wyburzanie ścian z cegły
Wyburzanie ścian żelbetowo-betonowych
Murowanie ścian z bloczków lub cegły
Wylewki samopoziomujące
Wylewki cementowe tradycyjne
Skuwanie starych tynków
Skuwanie posadzki betonowej
Wkuwanie rur w ścianę
Układanie cegły klinkierowej
Montaż drzwi wewnętrznych
Montaż drzwi zewnętrznych

od 50zł/m2
od 300zł/m2
od 40zł/m2
od 20zł/m2
od 35zł/m2
od 25zł/m2
od 30zł/m2
od 40zł/mb
od 40zł/szt
od 200zł/szt
od 400zł/szt

Podłogi
Układanie wykładziny dywanowej
Układanie paneli podłogowych
Układanie wykładzin PCV
Montaż listew przypodłogowych
Montaż listw progowych
Zrywanie parkietów
Zrywanie wykładzin

od 20zł/m2
od 20zł/m2
od 20zł/m2
od 9zł/mb
od 20zł/szt
od 15zł/m2
od 10zł/m2

Prace wod-kan
Wykonanie punktu wodno-kanalizacyjnego
Montaż wanny
Montaż kabiny prysznicowej
Montaż brodzika, umywalki, bidetu
Montaż baterii
Montaż baterii wannowej
Obudowa wanny
Obudowa brodzika
Montaż zaworów
Montaż WC podwieszanego
Przeróbki wodno-kanalizacyjne

od 150zł/szt
od 150zł/szt
od 200zł/szt
od 100zł/szt
od 70zł/szt
od 120zł/szt
od 250zł/szt
od 150zł/szt
od 25zł/szt
od 350zł/szt
od 130zł/szt

Instalacje elektryczne
Wykonanie punktu elektrycznego
Montaż gniazd i wyłączników
Montaż lamp oświetleniowych, halogenów
Montaż skrzynki bezpiecznikowej

od 40zł/szt
od 10zł/szt
od 25zł/szt
od 400zł/szt

Pozostałe prace
Transport materiałów budowlanych
Kontener na odpady
Wynoszenie odpadów do kontenera
Wycena prac budowlanych
Pozostałe prace nie sklasyfikowane powyżej

od 50zł
od 374zł
indywidualnie
Gratis
50zł/h

