
KONSERWATOR REMONTY MALOWANIE
usługi konserwatorskie ogólnobudowlane Wrocław

PRACE MALARSKIE

1. Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi(Biała-kolor)   6,00 zł / m2
2. Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi (kolor) z materiałem 12,00 zł / m2
3. Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi(Biała) z materiałem 10,00 zł / m2
4. Malowanie drzwi 35,00 zł / m2
5. Malowanie elewacji 10,00 zł / m2
6. Malowanie rur wod - kan, lub c.o.   8,00 zł / mb.
7. Tapetowanie ścian   9,00 zł / m2
8. Tapetowanie sufitów 15,00 zł / m2
9. Gruntowanie środkiem Ceresit CT-17   5,00 zł / m2
10. Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej pod malowanie   5,00 zł / m2
11. Lakierowanie (farby olejne) 12,00 zł / m2
12. Przygotowanie powierzchni   mal - tap (szpachlowanie ubytków tynku)   5,00 zł / m2
13. Zrywanie starych tapet   4,00 zł / m2
14. Malowanie balustrad lub poręczy balkonowych 30,00 zł /m2
15. Malowanie balustrad lub poręczy balkonowych, z materiałem 50,00 zł /m2
16. Malowanie okien zespolonych 55,00 zł /m2
17. Malowanie okien skrzynkowych 70,00 zł / m2
18. Zabezpieczenie folią podłogi oraz mebli znajdujących się w

 pomieszczeniu malowanym, z kosztem folii i taśmy   6,00 zł /m2
19. Opalanie starej powłoki malarskiej na powierzchniach drewnianych 25,00 zł /m2
20. Impregnacja drewna 3 krotne nasycenie pędzlem   9,00 zł /m2
21. Malowanie na biało grzejników   5,00 zł / żebro
22. Malowanie na biało grzejników z materiałem   8,00 zł / żebro

 UKŁADANIE GLAZURY 

1. Kafelkowanie (zależnie od wielkości)        od 35,00 zł/m2
2. Kafelkowanie płytki (10x10) 55,00 zł/m2
3. Kafelkowanie parapetów inne-nietypowe 70,00 zł/mb.
4. Glazura i terakota w caro        od 45,00 zł/m2
5. Montaż cokołów ciętych   6,00 zł/mb.
6. Montaż cokołów gotowych   5,00 zł/mb.
7. Skucie fliz   8,00 zł/m2
8. Skucie starej glazury 12,00 zł/m2
9. Wyrównanie podłoża pod flizy 12,00 zł/m2
10. Ułożenie gresu 40,00 zł/m2
11. Ułożenie fliz na schodach 60,00 zł/m2
12. Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem 80,00 zł/mb.
13. Wyrównanie podłoża do 3cm pod układanie glazury 25,00 zł/m2
14. Wiercenie otworów w glazurze do średnicy 12 mm, (kołki rozporowe) 10,00 zł/szt.
15. Rekonstruowanie ścian pod glazurę za pomocą zapraw tynkarskich.

Wrocław Tel: 71/ 7070068        wroclaw.konserwator@gmail.com
konserwator remonty,konserwator malowanie, konserwator ogólnobudowlane



KONSERWATOR REMONTY MALOWANIE
usługi konserwatorskie ogólnobudowlane Wrocław

 lub płyt gipsowych, bez konieczności stosowania profili        od 25,00 zł/m2
16. Ułożenie dekorów   8,00 zł/mb.
17. Zamocowanie plastikowych narożnych listew do glazury lub terakoty

 bez materiału 8,00 zł/mb.
18. Wstawienie szlaczka ozdobnego lub wałeczka 6,00 zł/mb.
19. Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach 40 zł/kpl
20. Układanie glazury na półkach, wnękach, pow. nietypowych 80,00 zł/m2
21. Montaż geberitu wraz z zabudową k.g. 240 zł/kpl
22. Wyszlifowanie krawędzi płytek na narożnikach 40 zł/mb

TECHNOLOGIE GIPSOWE

1. Wykonanie gładzi gipsowych 18,00 zł / m2
2. Wykonanie gładzi gipsowych wraz z materiałem 25,00 zł / m2
3. Montaż ścianek działowych z płyt k.g. z wygłuszeniem wełną mineralną 45,00 zł / m2
4. Montaż ścianek działowych z płyt k.g. z wygłuszeniem wełną 

mineralną z materiałem 135,00 zł/m2
5. Montaż sufitów podwieszanych na stelażu 45,00 zł / m2
6. Montaż sufitów podwieszanych wraz z materiałem 80,00 zł / m2
7. Montaż sufitów podwieszanych,(wielopoziomowe) 80,00 zł / m2
8. Zabudowy nietypowe o zarysach prostolinijnych 60,00 zł /m2
9. Zabudowy nietypowe o zarysach elementami łukowymi 80,00 zł /m2
10. Montaż płyt gipsowych na klej 20,00 zł / m2
11. Docieplanie poddasza (wełna+folia) + płyta kg na stelaż 80,00 zł / m2
12. Docieplanie poddasza (wełna+folia) + płyta kg na stelaż wraz

 z materiałem 150,00 zł / m2
13. Montaż płyt k,g na stelażu 45,00 zł / m2
14. Montaż płyt k,g na stelażu z materiałem 90,00 zł / m2
15. Montaż płyt k,g na stelażu + ocieplenie styropian-wełna 50,00 zł / m2
16. Montaż płyt k,g na stelażu +ocieplenie wraz z materiałem 100,00 zł / m2
17. Montaż narożników aluminiowych 10,00 zł / mb.
18. Montaż sztukaterii 15,00 zł / mb.
19. Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach 6,00 zł /mb.
20. Szpachlowanie łączeń płyt k.g. 5,00 zł /m2
21. Montaż kasetonów typu Amstrong, Termathex 60,00 zł /m2.

 PRACE MURARSKO-TYNKARSKIE

1. Montaż drzwi wewnętrznych 150,00 zł / szt.
2. Montaż drzwi zewnętrznych 250,00 zł / szt.
3. Skuwanie tynku od 15,00 zł /m2
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4. Obróbka otworów okiennych 30,00 zł / mb.
5. Tynki akrylowe-mineralne 35,00 zł / m2
6. Tynki ozdobne 45,00 zł / m2
7. Tynkowanie tradycyjne 18,00 zł / m2
8. Murowanie z cegły 35,00 zł / m2
9. Ościeżnica ( demontaż ) 80,00 zł / szt.
10. Dwustronne obrobienie glifów przy drzwiach 50,00 zł / m2
11. Obkładanie schodów terakotą lub gresem wraz z cokolikiem, 

za stopień szerokości 1 mb. 60,00 zł / mb.
12. Montaż ścianki działowej z ytongu 30,00 zł / m2
13. Montaż parapetów wewnętrznych 45,00 zł / mb.
14. Docieplanie ścian wewnątrz 25,00 zł / m2
15. Docieplanie ścian wewnątrz wraz z materiałem 75,00 zł / m2
16. Wylewki samopoziomujące 20,00 zł / m2
17. Wylewki tradycyjne 20,00 zł / m2
18. Wylewki tradycyjne z materiałem 45,00 zł / m2
19. Układanie cegły klinkierowej 50,00 zł / m2
20. Montaż okien 45,00 zł / mb.
21. Montaż luksferów 85,00 zł / m2
22. Montaż futryn drewnianych 60,00 zł /szt.
23. Wyburzanie ścian z cegły do gr. 20 cm, 110,00 zł/m2
24. Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach 30,00 zł /mb.
25. Obróbka otworów drzwiowych i okiennych gotową zaprawą tynkarską 40,00 zł/mb.
26. Rozbiórka starych otworów drzwiowych i okiennych 

z wywozem na wysypisko 55,00 zł /m2

 PRACE STOLARSKO-OKŁADZINOWE

1. Położenie wykładziny dywanowej 12,00 zł/m2
2. Listwy wykończeniowe ościeżnic (montaż) 50,00 zł/szt.
3. Listwy wykończeniowe podsufitowe (montaż) 5,00 zł/mb.
4. Listwy wykończeniowe przypodłogowe (montaż) 6,00 zł/mb.
5. Montaż paneli podłogowych 15,00 zł/m2
6. Montaż paneli ściennych 25,00 zł/m2
7. Zrywanie płytek PCV 5,00 zł/m2
8. Montaż podłogi deska 55,00 zł/m2
9. Podcinanie drzwi 15,00 zł/szt.
10. Montaż progów 20,00 zł/szt.
11. Układanie parkietu 35,00 zł/m2
12. Układanie mozaiki 30,00 zł/m2
13. Zrywanie starych wykładzin 5,00 zł/m2
14. Zrywanie starego parkietu 7,00 zł/m2
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15. Obsadzanie parapetów na piankę z reperacjami 70,00 zł/mb.
16. Wykonanie rusztu z listew i montaż boazerii z drewna (ściana) 30,00 zł/m2
17. Wykonanie rusztu z listew i montaż boazerii z drewna (sufit) 40,00 zł/m2
18. Szlifowanie boazerii+lakierowanie (1 krotne) 6,00 zł/m2
19. Wstawienie listew dylatacyjnych 12,00 zł/mb.
20. Położenie wykładziny typ (PCV) 15,00 zł/m2
21. Montaż cokołów z docięciem i przyklejenia paska wykładziny 10,00 zł/mb.
22. Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie ) 30,00 zł/m2
23. Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie ) z materiałem 60,00 zł/m2

 PRACE INSTALACYJNE

1. Instalacje wod - kan 100,00 zł/pkt.
2. Instalacje gazowe 100,00 zł/pkt.
3. Instalacja centralnego ogrzewania 100,00 zł/pkt.
4. Demontaż starych punktów hydraulicznych

 (wanna, zlewozmywak, umywalka itp..) 60,00 zł/szt.
5. Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej

 z odkuciem w ścianach 30,00 zł/mb.
6. Obudowa wanny klasycznej 160,00 z/szt.
7. Obudowa brodzika 120,00 zł/szt
8. Obudowa wanny półokrągłej 200,00 zł/szt.
9. Montaż kratek wentylacyjnych 20,00 zł/szt.
10. Montaż drzwi rewizyjnych 40,00 zł/szt.
11. Montaż umywalki 40,00 zł/szt.
12. Montaż muszli klozetowej 45,00 zł/szt.
13. Montaż baterii łaz ý kuch 30,00 zł/szt.
14. Montaż panelu prysznicowego 50,00 zł/szt.
15. Montaż brodzika wraz z kabiną 180,00 zł/szt.
16. Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik 90,00 zł/pkt.
17. Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego miedź 100,00 zł/pkt.
18. Wykonanie podejścia do grzejnika c.o. (plastik) 80,00 zł/pkt.
19. Wykonanie podejścia do grzejnika (miedź) 90,00 zł/pkt.
20. Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania centralnego 180,00 zł/szt.
21. Demontaż grzejnika (c.o.) 30,00 zł/szt.
22. Zawieszenie grzejnika (c.o.) 40,00 zł/szt.
23. Montaż geberitu wraz z wkuciem w ścianę 300,00 zł/pkt.
24. podłączenie wanny z obudową 100,00 zł/pkt.
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KONSERWATOR REMONTY MALOWANIE
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 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacje elektryczne 35,00 zł. / pkt
2. Instalacja elektryczna oświetlenia halogenowego 20,00 zł. / pkt
3. Położenie kabla elektrycznego 20,00 zł. / mb.
4. Punkt oświetlenia górnego 40,00 zł. / pkt
5. Punkt gniazda siłowego 90,00 zł. / pkt
6. punkt gniazda T.V. 60,00 zł. / pkt
7. Punkt gniazda telefonicznego 30,00 zł. / pkt
8. Punkt akustyczny 40,00 zł. / pkt
9. Montaż wentylatorów 60,00 zł. / szt
10. Montaż włączników 7,00 zł. / szt
11. Montaż ogrzewaczy przepływowych 60,00 zł. / szt
12. Montaż gniazd elektrycznych-antenowych-telefonicznych 7,00 zł. / szt
13. Montaż domofonu 50,00 zł. / szt
14. Rozeta rozdzielacza punktu elektrycznego 40,00 zł. / szt
15. Wykucie bruzdy pod kabel (cegła) 10,00 zł /mb.
16. Wykucie bruzdy pod kabel (beton) 15,00 zł /mb.
17. Wykucie gniazda pod puszkę (beton) 15,00 zł szt.
18. Wykucie gniazda po puszkę (cegła) 12,00 zł /szt.
19. wykonanie bruzd w tynku i ich zatarcie 13,00 zł /mb.

 INNE PRACE WYKOŃCZENIOWE

1. Wymiana gniazd lub wyłączników bez przeróbek instalacji i puszek. 30,00 zł/szt
2. Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych 25,00 zł/szt
3. Wymiana klamek i szyldów okiennych lub drzwiowych 30,00 zł/szt
4. Wymiana lub montaż karniszy 25,00 zł/szt
5. Montaż dodatków łazienkowych np. wieszak na ręczniki mydelniczka. 25,00 zł /szt
6. Montaż luster i suszarek łazienkowych 50,00 zł/szt
7. Montaż rewizji 40,00 zł /szt
8. Montaż karniszy 30,00 zł /mb.
9. Układanie kasetonów 20,00 zł /m2
10. Silikonowanie 5,00 zł /mb.
11. Roboczogodzina za prace niewymierne 25,00 zł/godz.

Wszystkie ceny są cenami netto.

UWAGA: Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w 
rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. 
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