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Lucynka.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Projekty Domów Dom Dla Ciebie
www.domdlaciebie.com.pl

tel: 71 311 20 66

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 3 451,5273
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykoń-
czeniowa do obróbki komina

m 6,9120

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca ko-
minowa aluminiowa

m 8,3520

3. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,0000
4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 15,0000
5. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,5484
6. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe TERIVA m 157,0802
7. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 65,7092
8. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 5,1304
9. Betondur dm3 2,1613

10. bloczki betonowe m3 16,6422
11. bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,5380
12. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 559,0472
13. ćwierćwałki m 92,6118
14. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa szt 100,8930
15. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 168,2500
16. dachówka wsporcza pod stopień szt 19,0000
17. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,5874
18. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,3188
19. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3420
20. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1573
21. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,8372
22. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,1764
23. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2270
24. drewno opałowe kg 332,5080
25. drut stalowy okrągły kg 22,9881
26. drzwi balkonowe i wejściowe fabrycznie wykończone m2 10,8000
27. drzwi drewniane zewnętrzne m2 4,3100
28. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 160,6500
29. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 757,1200
30. dyble stalowe szt 82,8090
31. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 114,8391
32. farba emulsyjna Polinit dm3 150,9090
33. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,4160
34. farba gruntująca dm3 38,2374
35. farba olejna do gruntowania dm3 0,4158
36. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3969
37. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 524,6198
38. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 268,4500
39. gąsior dachowy podstawowy szt 44,3250
40. grzebień okapu m 36,6282
41. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 103,5661
42. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,1950
43. gwoździe stolarskie kg 0,3996
44. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 31,8000
45. kątownik aluminiowy m 74,5114
46. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 3,8262
47. klamra do gąsiorów szt 44,3250
48. klamry boczne szt 1 084,1250
49. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 51,0160
50. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 123,3792
51. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 18,4320
52. Komin izolowany z przewietrzeniem SCHIEDEL RONDO PLUS

20+W
m 10,2897

53. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 9,3778
54. kształtowniki stalowe profilowane C kg 125,7984
55. kształtowniki stalowe profilowane U kg 25,6435
56. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 22,3195
57. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 205,1847
58. listwy przyścienne z drewna liściastego m 73,9732
59. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,6453
60. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000
61. masa asfaltowa kg 8,1305
62. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,5760
63. Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu żebrowanego, średnica

drutu fi 6,0 oczko 150x150
kg 66,9055

64. Nadproża POROTHERM 23,8 m 69,6150

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione
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Lucynka.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Projekty Domów Dom Dla Ciebie
www.domdlaciebie.com.pl

tel: 71 311 20 66

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

65. okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone m2 12,8700
66. ościeżnice drzwiowe stalowe szt 8,0000
67. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 102,5167
68. papier ścierny ark 6,5313
69. pasta podłogowa bezbarwna kg 6,3770
70. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1,4145
71. piasek do zapraw m3 55,8230
72. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 65,6831
73. Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga m3 11,8427
74. Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada m3 4,3479
75. Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament m3 6,9411
76. Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada m3 20,5443
77. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 2,5595
78. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 97,9491
79. Płytki klink.elew.25x6cm m2 25,5764
80. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,9580
81. Płyty ze skalnej wełny mineralnej TOPROCK Super do izolacji

stropodachów i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, su-
fitów podwieszanych, ścian o konstrukcji szkieletowej  - gruboś-
ci 150 mm

m2 232,9635

82. Płyty ze skalnej wełny mineralnej TOPROCK Super do izolacji
stropodachów i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, su-
fitów podwieszanych, ścian o konstrukcji szkieletowej  - gruboś-
ci 180 mm

m2 27,0816

83. podokienniki wewnętrzne m 10,2000
84. podokienniki zewnętrzne PCV m 10,2000
85. pręty gładkie kg 388,7760
86. pręty żebrowane kg 881,2800
87. Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm szt 487,0417
88. Pust. POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 1 910,2675
89. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 630,2020
90. rozcieńczalnik dm3 0,3360
91. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 83,7299
92. roztwór asfaltowy do izolacji kg 126,3920
93. rury spustowe 110 mm m 9,2920
94. rynny dachowe 150 mm m 37,3464
95. siatka z włókna szklanego m2 238,6675
96. silikon kg 0,3100
97. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 15,3300
98. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 560,8152
99. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 5,9804

100. śruby kotwiące szt. 5,0000
101. śruby,podkładki,nakrętki kg 86,6118
102. taśma wentylacyjna okapu m 36,6282
103. uchwyty do rur spustowych szt 5,1520
104. uchwyty rynnowe szt 71,8200
105. uszczelka wentylacyjna kalenicy m 18,6165
106. uszczelki gumowe kpl 20,8278
107. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 2,2957
108. wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 24,8220
109. Wyłaz stropowy, schody drew. składane - drabinka metalowa szt 1,0000
110. xylamit popularny dm3 6,3119
111. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 194,4688
112. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 262,4812
113. zaprawa m3 5,4590
114. zaprawa cementowa m3 0,1940
115. Zaprawa cementowa M-7 m3 3,5732
116. zaprawa cementowa M 12 m3 6,9821
117. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1003
118. zaprawa cementowo-wapienna M 15 m3 10,7394
119. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2,2220
120. zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0,1631
121. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,0044
122. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 2 266,2860
123. zaprawa spoinująca kg 40,6463
124. Zaprawa wapienna m3 1,5647
125. zawiesia do kształtowników szt 174,1824
126. materiały pomocnicze zł
127. materiały pomocnicze - łączniki zł

RAZEM

Słownie:  

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione
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tel: 71 311 20 66

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 22,2750
2. giętarka do prętów m-g 5,7108
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 7,1489
4. nożyce do prętów m-g 6,8542
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7240
6. prościarka do prętów m-g 5,1120
7. samochód dostawczy m-g 0,7292
8. spawarka elektryczna 300 A m-g 4,5965
9. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,4746

10. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6054
11. środek transportowy m-g 45,1320
12. wyciąg m-g 115,5536
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,7282
14. żuraw okienny przenośny m-g 8,0773

RAZEM

Słownie:  

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione
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