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Domek Pszczółka 7x5, 70m2 Cena od 41 000 zł brutto.
35m 2 parter+35m2 poddasze
Przestronny, solidny, funkcjonalny domek na działkę rekreacyjną dla całej rodziny.
W tej samej cenie możliwe dowolne zmiany układu środka.
Konstrukcja szkieletowa z deską 19mm za dopłatą 4000zł możliwa konstrukcja z bala.
Domek możliwy do wybudowania na podstawie zgłoszenia. Dysponujemy kompletnym projektem i
dokumentacją techniczną. Szybki tani montaż przez profesjonalnych monterów.
W cenie drzwi stalowe, okna plastikowe, 6-komorowe z szybą zespoloną, taras z balustradami i
zadaszeniem krytym blachotrapez w kolorze 18mm
Proponujemy zakup Domku w następujących wersjach:
Cena (PLN)
Materiały budowlane profesjonalnego montażu; z elementami
wymagającymi docięcia -zawiera zestaw elementów zgodnie z ustaleniami,
rysunki poglądowe, akcesoria montażowe; Konieczne profesjonalne
narzędzia i doświadczenie do wykonania montażu – bez gwarancji na
produkt, z rękojmią sprzedawcy dotyczącą materiałów.
W zestawie: domek z poddaszem o wymiarach 7x5,2m,
3 okna 1200x1140mm, 2 okna 700x1140mm, okno łazienkowe
600x600mm,
drzwi wejściowe 90x200 stalowe, ścianki działowe łazienki i poddasza.

41 000

Membrana, kontrłaty, materiał na okapy.
Stropopodłoga -boazeria 12mm+podkład+płyta OSB 18mm na poddaszu+
podłoga z płyty OSB 18mm na parterze
Ścianki działowe łazienki.
Domek Pszczółka – CENNIK – CENY BRUTTO

DIY – Domek w elementach – materiały budowlane do obróbki i montażu

Cena (PLN)
brutto
41 000

Wersja obejmuje Domek opisany powyżej, przygotowany do montażu.
Montaż wymaga doświadczenia budowlanego i profesjonalnych narzędzi.
Podana cena nie obejmuje kosztu dostawy domku i kosztu dojazdu ekipy
budowlanej.
Wskazówki:
Kluczowe dla trwałości domku jest właściwe przygotowanie fundamentu, pomalowanie
0 elewacji i trwałe pokrycie dachowe.

Wersja sugerowana przez wykonawcę obejmuje wszystkie
wymienione poniżej usługi
Z dostawą materiałów - pozycje od 1 do 10:

41 000

82 400

Wykonanie wylewanego fundamentu punktowego pod domek i taras – pale
betonowe. 4900zł.
Za dopłatą 800zł słupki wylane w szalunku traconym imitującym łupany
kamień.
Za dopłatą 600zł maskowanie słupów rollborderem.
Za dopłatą 1200zł maskowanie słupów ozdobnymi panelami betonowymi.
W cenie 10900zł pełen fundament, to jest płyta ława
fundamentowa+ściany fundamentowe+szlichta+hydroizolacja
1 +przeprowadzenie mediów przez fundament- za robociznę z materiałem.
Montaż domku opisanego wyżej; w cenie dojazd do 30km od Opacz
2 Kolonia
Ocieplenie podłogi styropianem – 10cm, z wybiciem ślepej podłogi,
pogrubieniem podwaliny, z folią. Zamiennie wylewka na styropianie - przy
3 pełnym fundamencie. Cena za robociznę z materiałem
Pokrycie dachu domku i zadaszenia tarasu blachotrapez w wybranym
4 kolorze 18mm.
6 Zestaw prostych okiennic z montażem
Schody proste, dwubiegowe szerokości 80cm, z montażem, bez
7 lakierowania

4 900
7 000
4 000
8 500
2 800
3900

8 Ocieplenie dachu wełną grubości 10cm, ze sznurkowaniem i foliowaniem
Malowanie elewacji Impregnatem powłokotwórczym Imprachron kolor
sosna
Cena z materiałem. Malowanie dwukrotne, pierwszy raz z dodatkiem
9 biobójczym.
Ocieplenie ścian wełną grubości 10cm, z nabiciem rusztu, z foliowaniem i
10 sznurkowaniem
Razem, domek z fundamentem, malowaniem, montażem i ociepleniem
Prace instalacyjne, płatne dodatkowo:
Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie określonym w załączniku do
umowy.
Cena obejmuje podłączenie do sieci; nie obejmuje kosztów wykonania
przyłącza od licznika. Koszt wykonania przyłącza między domkiem a
skrzynką ustalany indywidualnie. W cenie do 30 punktów prądu
11 jednofazowego, 8 bezpieczników, skrzynka z bezpiecznikami.
Wykonanie instalacji wod-kan w zakresie określonym w załączniku do
umowy.
Ceny obejmuje wyprowadzenie przyłączy na zewnątrz domku i
podłączenie do sieci.
W cenie zaślepienie punktów, bez zaworów i białego montażu.
Koszt wykonania samego przyłącza między
12 doprowadzeniem/odprowadzeniem mediów ustalamy indywidualnie
Pakiet wentylacja obejmuje wycięcie 3 otworów wentylacyjnych w
ścianach, montaż regulowanych kratek i obróbkę otworów. Właściwa
wentylacja jest kluczowa dla zdrowego klimatu w domku.
13
Razem, domek z instalacjami
Prace wykończeniowe
Pakiet łazienka obejmuje: obniżenie podłogi w łazience, 5cm wylewki,
hydroizolację,położenie gresu na podłodze, położenie paneli PCV na
płycie osb na ścianach zamiast boazerii, dostawę i montaż: termy
markowej, WC kompakt - kompletny, szafka pod umywalkę z umywalką i
baterią, kabinę prysznicową zabudową wg wybory Wykonawcy wraz z
dostawą materiałów oraz montaż wszystkich opisanych.
Możliwe dowolne odpłatne zmiany w pakiecie jak również skorzystanie z
14
części usług
15

Wykończenie skosów dachu w boazerii świerkowej grubości 12mm, z
listwowaniem.

Wykończenie ścian w boazerii świerkowej grubości 14mm, z listwowaniem
i obróbką otworów.
Montaż paneli podłogowych – podkład i robocizna – bez paneli i listew
17 przypodłogowych
Biały montaż do 10 prostych lamp i do 20 standardowych kontaktów i
przełączników, z dostawą przełączników i kontaktów o średniej cenie nie
przekraczającej 10zł
18
Razem, z pracami wykończeniowymi
Taras zadaszony z balustradami, kryty blachotrapez
16

Koszt dowozu domku: okolice Warszawy do 30 km – 1500zł
Inne lokalizacje: 1500zł+ 8zł/km odległości od ekspozycji w Warszawie.
Powyższe kwoty obejmują koszt dojazdu ekip budowlanych i
19 zakwaterowanie.
Koszt pracy agregatu prądotwórczego na placu budowy, jeśli nie ma
zapewnionego prądu to 90zł/dziennie.
20 Koszt dowozu wody, jeśli jest konieczna ustalamy indywidualnie.
21 Lukarna prostokątna z 2 oknami
Przedsionek o wymiarach 2x2,5m wydzielony z zadaszenia tarasu, z
22 ocieploną podłogą i dodatkowymi drzwiami
Wykonanie komina stalowego ocieplonego, z montażem kominka
23 wolnostojącego – kozy – bez ceny zakupu kominka
Razem, wszystkie wyszczególnione powyżej prace
Dodatkowe usługi – do ustalenia indywidualnie
Podane ceny obejmują robociznę i materiał wybrany przez Wykonawcę.
Podane ceny zawierają już rabat posezonowy. Istnieje możliwość wyboru
innego pakietu usług.
Pomagamy uzyskać kredyt na całość inwestycji.
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Dodatkowe usługi – do ustalenia indywidualnie
Podane ceny obejmują robociznę i materiał wybrany przez Wykonawcę.
Podane ceny zawierają już rabat posezonowy. Istnieje możliwość wyboru
innego pakietu usług.
Pomagamy uzyskać kredyt na całość inwestycji.

