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1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 25,663

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa 

szer. 600 mm

m 6,455

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa 

wykończeniowa do obróbki komina

m 6,787

4. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca 

kominowa aluminiowa

m 8,201

5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2

6. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 24

7. Beton zwykły (B-7,5) m3 3,823

8. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 36,652

9. blachowkręty szt 1 827,06

10. Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 413,236

11. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 645,846

12. Bloczek cokołowy termoizolacyjny ISOMUR PLUS o wym. 

11,3x24,0x60 cm z lekkiego betonu i izolacji ze styropianu 

EPS, kl. wytrzymałości 20 MPa

szt 73,1

13. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 535,776

14. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków 

gruntująca na bazie żywic syntetycznych

dm3 51,325

15. ćwierćwałki m 81,692

16. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa 

lewa/prawa

szt 96,051

17. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 127,93

18. dachówka wsporcza pod stopień szt 28

19. Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej m2 202,66

20. deski elewacyjne szt 1,984

21. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,116

22. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,359

23. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,058

24. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,097

25. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 1,038

26. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,188

27. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,048

28. drewno opałowe kg 239,557

29. drut stalowy okrągły kg 14,833

30. drzwi drewniane zewnętrzne m2 2,31

31. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 864,24

32. dyble stalowe szt 74,784

33. Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik 

łaty

szt 23,842

34. Elementy mocujące do dachówek i gąsiorów, klamra gąsiora szt 42,575

35. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 95,697

36. farba emulsyjna Polinit dm3 125,755

37. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,747

38. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,846

39. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 271,365
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40. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 222,926

41. gaz propan-butan kg 9,876

42. gąsior dachowy podstawowy szt 42,575

43. gips budowlany szpachlowy t 0,03

44. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 44,001

45. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 18,641

46. gwoździe stolarskie kg 0,335

47. Kanał wentylacyjny 2 ciągi szt 43,65

48. kątownik aluminiowy m 51,626

49. klamra do mocowania koszy szt 47,816

50. klamry boczne szt 1 063,97

51. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 24,939

52. Komin izolowany z przewietrzeniem  20+W m 7,4

53. Komin izolowany z przewietrzeniem  śr. 20 cm m 7,15

54. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 39,504

55. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 187,644

56. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 145,276

57. listwy drewniane m 2,44

58. łaty iglaste 50x45 mm m3 0,267

59. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,642

60. łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 150,115

61. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 37,529

62. masa asfaltowa kg 6,913

63. masa uszczelniająca kg 0,566

64. nadproża prefabrykowane L-19 m 31,824

65. okna i drzwi balkonowe dwuszybowe m2 23,61

66. ościeżnice drzwiowe stalowe szt 9

67. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 49,652

68. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 113,574

69. papier ścierny ark 4,86

70. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1,013

71. piasek do zapraw m3 36,113

72. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 103,698

73. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 821,844

74. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 21,461

75. Płytki klink.elew.25x6cm m2 25,699

76. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 1,383

77. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 3,206

78. Płyty styrop. SILVER FASADA m3 34,413

79. Płyty styrop. SILVER FUNDAMENT m3 7,311

80. Płyty styrop.TERMONIUM dach-podłoga m3 20,74

81. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -  035 gr. 100mm m2 122,407

82. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 035 gr. 200mm m2 122,407

83. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - do izolacji termicznej i 

akustycznej ścian z elewacją z paneli (np.siding, blacha, 

deski) oraz z kamienia lub szkła - grubości 160 mm

m2 1,197



84. Płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości 50 mm do 

bezspoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych

m2 8,075

85. podokienniki wewnętrzne m 11,7

86. podokienniki zewnętrzne PCV m 11,7

87. pręty żebrowane kg 1 275,00

88. rozcieńczalnik dm3 0,378

89. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 51,507

90. roztwór asfaltowy do izolacji kg 68,112

91. rury spustowe 110 mm m 10,605

92. rynny dachowe 150 mm m 26,166

93. siatka z włókna szklanego m2 223,429

94. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 14,555

95. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 

3,5 mm

kg 752,77

96. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 1,907

97. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 8,317

98. taśma m 98,76

99. Taśma uszczelniająca pod gąsiory z PVC "szczotka" m 17,882

100. taśma wentylacyjna okapu m 25,663

101. tkanina filtracyjna m2 50,048

102. Uchwyt do rur spust. szt 5,88

103. uchwyty rynnowe szt 50,32

104. uszczelka koszowa z gąbki m 6,097

105. uszczelki gumowe kpl 14,593

106. woda m3 0,063

107. xylamit popularny dm3 0,074

108. Zapr.klej.do bet.komórkow. kg 460,263

109. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 103,272

110. zaprawa m3 1,753

111. zaprawa cementowa m3 0,316

112. zaprawa cementowa M 12 m3 4,627

113. zaprawa cementowa M 50 m3 2,043

114. zaprawa cementowa M 80 m3 0,114

115. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,627

116. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7,13

117. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 92,28

118. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 1 962,78

119. zaprawa spoinująca kg 8,384

120. zaprawa wapienna M 4 m3 1,007

121. materiały pomocnicze zł
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