OBOWIĄZUJE OD 01.01.2022

CENNIK OPRACOWANY
NA PODSTAWIE NASZYCH
PRAC I DOŚWIADCZENIA
WYKORZYSTANE W CENNIKU
GRAFIKI, SĄ ZDJĘCIAMI Z NASZYCH
REALIZACJI

POSTAW NA PASJĘ, POSTAW NA ARTEE
Pasja, zaangażowanie technologia oraz wykwalifikowany
zespół, to nasze mocne strony, dzięki którym każdego
dnia możemy dostarczać usługi najwyższej jakości
aby klient miał świadomość dobrze zainwestowanych
pieniędzy.

KONTAKT
603 653 333
biuro@artee.pl

www.artee.pl

NASZA SPECJALIZACJA
Mieszkania
Domy
Biura

ETAPY PROJEKTU
01

02

KONCEPCJA
Przedstawiasz nam
swoje potrzeby

MOŻLIWOŚCI
Proponujemy
najlepsze rozwiązania

03

04

FINALIZACJA
Realizujemy usługę
w ustalonym terminie

ODBIÓR
Odbiór prac na
podst. protokołu

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

SUCHA ZABUDOWA / PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE
Ceny od*
Ściana działowa na stelażu alu. bez ocieplenia, płytowanie

55 zł / m2

pojedyncze z dwóch stron
Dopłata do płytowania podwójnego

20 zł / m2

Dopłata do wypełnienia wełną mineralną

15 zł / m2

Montaż płyty gips-karton do ściany na klej gipsowy

40 zł / m2

Wykonanie sufitów podwieszanych, jednopoziomowych, prostych,

110 zł / m2

w jakości Q2
Wykonanie sufitów podwieszanych, wielopoziomowych, prostych,

140 zł / m2

w jakości Q2
Wykonanie półek led, skomplikowanych zabudów

90 zł / mb

Wypełnianie i szpachlowanie łączeń płyt / ścianek w jakości Q2

10 zł / mb

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

OBRÓBKI SZPACHLARSKIE / MONTAŻOWE
Ceny od*
Obsadzanie narożników aluminiowych

10 zł / mb

Obsadzanie zbrojonych taśm narożnikowych zewnętrznych (habito,

14 zł / m2

centerflex)
Wklejanie taśm narożnikowych wewnętrznych (tuff-tape, centerflex)

12 zł / m2

Zabezpieczenie narożników stalowych, podtynkowych przed korozją

30 zł / mb

Wycięcie, montaż i obróbka oświetlenia wpuszczanego w sufit

90 zł / szt.

podwieszany, do maks. średnicy 20 cm
Wycięcie, montaż i obróbka oświetlenia wpuszczanego w sufit

140 zł / szt.

podwieszany, powyżej średnicy 20 cm
Wycięcie, montaż i obróbka listwy / kanału led wpuszczanego
w sufit podwieszany

45 zł / mb

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

PRACE SZPACHLARSKO - MALARSKIE
Ceny od*
Wykonanie gładzi gipsowej (2 warstwy + szlif), jakość Q4

22 zł / m2

Malowanie farbą (2 warstwy) w kolorze białym

14 zł / m2

Malowanie farbą (2 warstwy) w kolorze dowolnym

16 zł / m2

Malowanie farbą podkładową (1 warstwa)

8 zł / m2

Gruntowanie podłoża pod wykonanie gładzi gipsowej / malowanie

5 zł / m2

Uzupełnianie ubytków

35 zł / m2

Usuwanie starej powłoki malarskiej

10 zł / m2

Usuwanie starej tapety / fototapety / tapety natryskowej

20 zł / m2

Wykonanie warstwy wyrównującej (tynk m75 cienkowarstwowo)

30 zł / m2

po starych powłokach ściennych

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

PODŁOGI
Ceny od*
Wykonanie wylewki samopoziomującej, do 1 cm nierówności

20 zł / m2

Wykonanie wylewki poziomującej, powyżej 1 cm nierówności

30 zł / m2

Ułożenie paneli podłogowych laminowanych, na "klik", zatrzask

25 zł / m2

Ułożenie paneli podłogowych winylowych, na "klik", zatrzask

30 zł / m2

Dopłata do montażu paneli klejonych

15 zł / m2

Układanie paneli laminowanych, winylowych we wzory

50 zł / m2

Ułożenie podłogi drewnianej / desek podłogowych

35 zł / m2

Ułożenie podłogi drewnianej / desek podłogowych we wzory

60 zł / m2

Montaż wykładziny PCV, tkaninowej

25 zł / m2

Montaż listew podłogowych (MDF, PCV)

15 zł / mb

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

PRACE GLAZURNICZE
*fugowanie w cenie

Ceny od*

Układanie glazury (gres, terakota, ceramika) w rozmiarze: do 30x30

70 zł / m2

Układanie glazury (gres, terakota, ceramika) w rozmiarze: do 60x60

80 zł / m2

Układanie glazury (gres, terakota, ceramika) w rozmiarze: do 120x120

110 zł / m2

Układanie mozaiki

130 zł / m2

Układanie glazury w karo

130 zł / m2

Układanie glazury w jodełkę (klasyczna, francuska, węgierska)

140 zł / m2

Montaż cokołów: do 10 cm

15 zł / mb

Wykonanie hydroizolacji (ściany, podłogi + narożniki)

20 zł / m2

Wycinanie otworów w gresie

50 zł / szt.

Montaż spieków kwarcowych / płyt wielkoformatowych

indywidualnie

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

PRACE MONTERSKIE - DRZWI
Ceny od*
Demontaż starych drzwi i ościeżnicy, jednoskrzydłowe

150 zł / szt.

Demontaż starych drzwi i ościeżnicy, dwuskrzydłowe

220 zł / szt.

Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, ościeżnica

150 zł / szt.

klasyczna
Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, ościeżnica

200 zł / szt.

regulowana
Montaż drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, ościeżnica ukryta

300 zł / szt.

Montaż drzwi wewnętrznych, dwuskrzydłowych, ościeżnica dowolna

250 zł / szt.

Obróbka szpachlarska ościeżnic klasycznych

200 zł / szt.

Obróbka szpachlarska ościeżnic ukrytych

350 zł / szt.

Montaż klamek, zamków

50 zł / kpl.

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

DEKORACJE ŚCIENNE
Ceny od*
Klejenie tapety papierowej

25 zł / m2

Klejenie tapety fizelinowej

27 zł / m2

Przygotowanie powierzchni pod tapetę (wygładzenie)

20 zł / m2

Wykonanie betonu dekoracyjnego, bez wzorów i kształtów

100 zł / m2

Wykonanie betonu dekoracyjnego, z wzorami i kształtami

140 zł / m2

Montaż lica cegły dekoracyjnej, prostej, z fugowaniem

80 zł / m2

Montaż lica cegły dekoracyjnej, retro, z fugowaniem

120 zł / m2

Montaż pluszowych paneli dekoracyjnych

70 zł / m2

Montaż korka ściennego

50 zł / m2

Montaż filcu ściennego, dekoracyjnego

50 zł / m2

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

PRACE DEMONTAŻOWE / WYBURZENIOWE
Ceny od*
Wyburzenie ściany z żelbetonu, gr. do 8 cm

80 zł / m2

Wyburzenie ściany z żelbetonu, gr. powyżej 8 cm

120 zł / m2

Wyburzenie ściany z cegieł/bloczków, gr. do 8 cm

60 zł / m2

Wyburzenie ściany z cegieł/bloczków, gr. powyżej 8 cm

100 zł / m2

Rozbiórka ściany działowej z gips-kartonu

40 zł / m2

Rozbiórka sufitu podwieszanego

35 zł / m2

Podkucie posadzki betonowej

30 zł / m2

Wykucie otworu w ścianie pod drzwi / przejście

100 zł / m2

Skuwanie starych tynków

20 zł / m2

Demontaż boazerii / paneli dekoracyjnych

20 zł / m2

Demontaż starej podłogi

20 zł / m2

CEN
NIK

zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w cenniku
poprzez indywidualne kosztorysy remontowe.
Ceny netto, należy doliczyć VAT.

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE / SPRZĄTAJĄCE
Ceny od*
Zabezpieczanie okien i drzwi specjalną folią

100 zł / szt.

Zabezpieczenie podłogi tekturą falistą

20 zł / m2

Wyniesienie powstałego gruzu / odpadów
Zamówienie kontenera 7m3

60 zł / h
1 800 zł / szt.

Zamówienie worka typu Big-Bag

300 zł / szt.

Transport materiałów budowlanych

150 zł / kurs

Wnoszenie materiałów budowlanych

80 zł / h

Mycie okien i podłóg

30 zł / h

Zabezpieczenie innych powierzchni niż okna / drzwi

30 zł / h

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ JUŻ DZIŚ

