Cennik usług montażowych drzwi, podłóg drewnianych i laminowanych,
kuchni z paczek - Wrocław

Usługi montażu kuchni, szaf, podłóg i drzwi

Centrum-montazu.pl
Ceny usług są uzależnione od wielu czynników takich jak : rodzaj prac, ich wielkość oraz zróżnicowanie,
warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp. W cenniku podano przybliżone ceny ważniejszych usług.
usługa na terenie wrocławia i województwa dolnośląskiego.
Pomiar na terenie Wrocławia, dojazd do innych
miejscowość jest dodatkowo płatny 0,8 zł/km (kilometry
liczone w obie strony, liczone od granicy miasta
Wrocławia). Podczas pomiaru doradzamy
rozmieszczenie instalacji elektrycznej i wodnej.
Zwracamy uwagę na przyszłe mogące wystąpić
problemy.
Demontaż "starych" mebli kuchennych + utylizacja
Montaż mebli dostarczonych w kartonie, cena obejmuje
skręcenie, zawieszenie, poziomowanie, regulację
szafek, montaż i regulację frontów, montaż uchwytów
(metry bieżące liczymy jako długość zabudowy szafek
górnych lub dolnych - najdłuższa zabudowa szafek)
Montaż blatów kuchennych
Wycięcie otworu w blacie pod zlewozmywak lub płytę
grzewczą
Montaż zlewozmywaka z podłączeniem, cena nie
obejmuje materiałów potrzebnych do podłączenia
Wycięcie otworu w zlewozmywaku pod baterię
Montaż i podłączenie okapu do zabudowy wraz z
przerobieniem szafki
Montaż i podłączenie zmywarki
Montaż lodówki do zabudowy
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100 zł do zwrotu w momencie wykonania usługi
montażu

250 zł

160 zł/mb

35 zł/mb
50 zł/szt
50 zł/szt
40 zł/szt
80 zł/szt
50 zł/szt
60 zł/szt

Montaż pralki do zabudowy
Montaż barku lub parapetu z blatu kuchennego
Przerobienie korpusu szafki jeżeli jest to możliwe
Przełożenie drzwi w lodówce jeżeli istnieje taka
możliwość
Montaż listwy wieńczącej górnej lub dolnej

25 zł/szt
20 zł/mb
45 zł/szt
30 zł/szt
10 zł/mb

Uwagi związane z usługą montażu kuchni (VAT 23 %).

Inne prace nieujęte w cenniku wyceniane będą indywidualnie.
Termin montażu 2 do 3 tygodni (możliwy jest szybszy termin montażu, prosimy o kontakt telefoniczny lub
mailowy).
Minimalny koszt montażu 300 zł.
Klient w dniu montażu powinien udostępnić ekipie montażowej puste pomieszczenie wraz z żródłem prądu, w
którym ma być zamontowana kuchnia oraz wszystkie elementy (meble, blaty, sprzęt AGD itp...) potrzebne do
montażu.
Każdy kolejny przyjazd z przyczyn niezależnych od montażysty będzie płatny dodatkowo.
Cena montażu nie obejmuje transportu mebli i wnoszenia do lokalu klienta.
Utylizacja opakowań po sprzęcie AGD nie należy do obowiązków montażysty.
Usługa zakupu dodatkowych materiałów przez montażystę płatna każdorazowo 50 zł (plus kupiony materiał).

Cennik usług montażu stolarki (Vat 8%)
Obmiar otworów pod montaż kompleksową drzwi (od 3 sztuk) na terenie Wrocławia - gratis.

Montaż drzwi wewnętrznych - ościeżnica stała
Montaż drzwi wewnętrznych - ościeżnica regulowana
Montaż drzwi zewnetrznych - pianka + kotwy
Montaż drzwi wewnetrznych wejściowych
Wymiana drzwi wejściowych do mieszkań
Montaż drzwi szklanych
Montaż listew opaskowych
Przygotowanie otworu pod ościeżnice

od 180 zł
160 zł
od 350 zł
od 350 zł
na podstawie obmiaru
od 180 zł
35 zł/kpl
od 50 zł/szt

Prace usług montażu podłóg (Vat 8%)
Położenie wykładziny dywanowej (bez kleju)
Położenie wykładziny dywanowej (z klejem)
Listwy wykończeniowe przypodłogowe fornirowane.
Listwy wykończeniowe przypodłogowe plastykowe (montaż)
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12,00 zł. / m2
15,00 zł. / m2
10,00 zł. / mb.
6,00 zł. / mb.

Montaż paneli podłogowych
Montaż dylatacji korkowych
Klejenie deski warstwowej typu barlinecka
Układanie deski typu barlinek pływająco
Podcinanie drzwi, cięcie
Montaż progów
Układanie parkietu (układanie, cyklinowanie, 3 krotne lakierowanie)
Układanie mozaiki na dziko
Zrywanie starych wykładzin
Ściąganie parkietu starego
Obsadzanie parapetów na piankę z reperacjami
Akrylowanie listew przypodłogowych i dylatacji
Wykonanie rusztu z listew i montaż boazerii z drewna (sufit)
Szlifowanie boazerii+lakierowanie (1 krotne)
Wstawienie listew dylatacyjnych aluminiowych
Montaż podłogi z płyty osb

15,00 zł. / m2
35,00 zł. / mb
40,00 zł. / m2
25,00 zł. / m2
40,00 zł. / szt.
20,00 zł. / szt.
od 70,00 zł. / m2
100,00 zł. / m2
5,00 zł. / m2
10,00 zł / m2
75,00 zł /mb.
od 5,00 zł /mb
32,00 zł /m2
6,00 zł /m2
12,00 zł /mb
48,00 zł /m2

Podane ceny są cenami brutto dla klienta indywidualnego na 8 % stawce Vat. Przy zamówieniach na firmy zastosowanie ma
stawka Vat 23 %
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