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1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 69,156

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa 

szer. 600 mm

m 10,979

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa 

wykończeniowa do obróbki komina

m 6,252

4. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca 

kominowa aluminiowa

m 7,555

5. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,878

6. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe TERIVA m 201,452

7. Beton zwykły (B-7,5) m3 6,926

8. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 59,387

9. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 12,909

10. blacha powlekana płaska m2 11,371

11. blachowkręty szt 89,355

12. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 1 455,84

13. bloczki betonowe m3 13,472

14. bramy garażowe kompletne uchylne m2 5,375

15. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków 

gruntująca na bazie żywic syntetycznych

dm3 42,119

16. ćwierćwałki m 91,256

17. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 3 097,50

18. deski elewacyjne szt 26,622

19. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,735

20. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,216

21. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,579

22. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,191

23. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0,129

24. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 1,121

25. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,267

26. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,404

27. drewno opałowe kg 400,13

28. drut stalowy okrągły kg 22,557

29. drzwi drewniane zewnętrzne m2 4,62

30. drzwi stalowe kg 139,4

31. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1 053,52

32. dyble stalowe szt 81,815

33. Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik 

łaty

szt 101,548

34. Elementy mocujące do dachówek i gąsiorów, klamra gąsiora szt 150,99

35. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 138,246

36. farba emulsyjna Polinit dm3 181,668

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

38. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,846

39. farba olejna do gruntowania dm3 0,361

40. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,344

41. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 394,675
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42. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 324,5

43. gaz propan-butan kg 15,492

44. gąsior dachowy podstawowy szt 150,99

45. gips budowlany szpachlowy t 0,001

46. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 127,62

47. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1,47

48. gwoździe stolarskie kg 0,366

49. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe szt 18,9

50. kątownik aluminiowy m 93,139

51. klamra do mocowania koszy szt 81,328

52. klamry boczne szt 1 548,75

53. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 12,317

54. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 108,472

55. Komin izolowany z przewietrzeniem Systemy kominowe  

20+W

m 6,9

56. Komin izolowany z przewietrzeniem Systemy kominowe  śr. 

20 cm

m 6,3

57. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 12,362

58. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 1,932

59. kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 m 9,177

60. kształtowniki stalowe profilowane C kg 12,558

61. kształtowniki stalowe profilowane U kg 2,56

62. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 2,691

63. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 244,557

64. listwy drewniane m 32,742

65. łaty iglaste 50x45 mm m3 0,288

66. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,339

67. łączniki krzyżowe lk 60/60 szt. 7,342

68. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt. 1,835

69. masa asfaltowa kg 10,844

70. masa uszczelniająca kg 0,521

71. Mata z wełny szklanej UNI-MATA PLUS, grub. 100 mm m2 169,008

72. Mata z wełny szklanej UNI-MATA PLUS, grub. 200 mm m2 169,008

73. nadproża prefabrykowane L-19 m 13,464

74. okna i drzwi balkonowe dwuszybowe m2 26,835

75. ościeżnice drzwiowe stalowe szt 9

76. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 115,132

77. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 178,158

78. papier ścierny ark 8,435

79. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1,214

80. piasek do zapraw m3 53,852

81. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 PRIME S m3 3,202

82. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 596,079

83. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 11,169

84. Płytki klink.elew.25x6cm m2 52,503

85. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,249

86. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 0,121



87. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 5,072

88. Płyty styrop. SILVER FASADA m3 43,696

89. Płyty styrop. SILVER FUNDAMENT m3 10,98

90. Płyty styrop.TERMONIUM dach-podłoga m3 53,701

91. Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.160mm m2 66,069

92. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -  035 gr. 200mm m2 4,83

93. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -  035 gr. 50mm m2 4,83

94. 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 16,065

95. Płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości 100 mm do 

bezspoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych

m2 6,594

96. podokienniki wewnętrzne m 14

97. podokienniki zewnętrzne PCV m 14

98. pręty żebrowane kg 3 311,94

99. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 808,221

100. rozcieńczalnik dm3 0,378

101. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 81,802

102. roztwór asfaltowy do izolacji kg 106,429

103. rury spustowe 110 mm m 16,16

104. rynny dachowe 150 mm m 70,512

105. siatka z włókna szklanego m2 283,24

106. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 14,555

107. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 

3,5 mm

kg 617,747

108. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 2,98

109. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 12,479

110. śruby,podkładki,nakrętki kg 64,767

111. taśma m 4,83

112. Taśma uszczelniająca pod gąsiory z PVC "szczotka" m 63,416

113. taśma wentylacyjna okapu m 69,156

114. tkanina filtracyjna m2 75,159

115. Uchwyt do rur spust. szt 8,96

116. uchwyty rynnowe szt 135,6

117. uszczelka koszowa z gąbki m 10,369

118. uszczelki gumowe kpl 39,324

119. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,276

120. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 159,014

121. woda m3 0,003

122. Wykładzina tarasu i schodów z desek na legarach 

mocowanych na podkładkach dystansujących

m2 26,55

123. xylamit popularny dm3 6,549

124. Zapr.klej.do bet.komórkow. kg 805,076

125. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 52,013

126. zaprawa m3 3,041

127. zaprawa cementowa m3 0,104

128. zaprawa cementowa M 12 m3 11,335

129. zaprawa cementowa M 50 m3 3,193



130. zaprawa cementowa M 80 m3 0,25

131. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 3,507

132. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12,724

133. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 415,218

134. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 2 685,26

135. zaprawa spoinująca kg 4,38

136. zaprawa wapienna M 4 m3 1,869

137. zawiesia do kształtowników szt 17,388

138. materiały pomocnicze zł

139. materiały pomocnicze - łączniki zł
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