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1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 57,528

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, taśma koszowa szer. 600 mm m 34,841

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończeniowa do obróbki komina m 5,963

4. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa m 7,205

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

6. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 11

7. bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,085

8. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,7

9. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe TERIVA m 151,536

10. Beton zwykły (B-7,5) m3 6,909

11. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 70,064

12. blachowkręty szt 102,892

13. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 207,541

14. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x36x24cm szt 740,631

15. bloczki betonowe m3 10,922

16. Blok wap-piask.2NFD-25x12x13,8cm, kl.15 szt 519,294

17. bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,04

18. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3 352,71

19. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych dm3 64,475

20. ćwierćwałki m 105,831

21. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa szt 35,526

22. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 730,00

23. dachówka wsporcza pod stopień szt 15

24. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,703

25. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,939

26. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,583

27. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,498

28. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0,092

29. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 1,595

30. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,721

31. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,343

32. drewno opałowe kg 347,183

33. drut stalowy okrągły kg 33,243

34. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 160,65

35. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 25,958

36. dyble stalowe szt 96,165

37. Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik łaty szt 111,54

38. Elementy mocujące do dachówek i gąsiorów, klamra gąsiora szt 169,875

39. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 174,616

40. farba emulsyjna Polinit dm3 229,462

41. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,162

42. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 1,316

43. farba gruntująca dm3 1,872

44. farba olejna do gruntowania dm3 0,416

45. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,397

46. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 644,758

47. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 286
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48. gaz propan-butan kg 11,206

49. gąsior dachowy podstawowy szt 169,875

50. gips budowlany szpachlowy t 0,171

51. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 136,017

52. gwoździe stolarskie kg 0,489

53. klamra do mocowania koszy szt 258,08

54. klamry boczne szt 1 365,00

55. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 453,292

56. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 15,901

57. Kołn. okna dach. 78x120 do pokryć falist. szt 2

58. Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 5

59. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 9,118

60. kształtowniki stalowe profilowane C kg 431,493

61. kształtowniki stalowe profilowane U kg 87,958

62. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 207,126

63. listwy iglaste strugane jednostronnie kl.I m3 0,01

64. łaty iglaste 50x45 mm m3 0,41

65. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,136

66. masa asfaltowa kg 15,55

67. masa uszczelniająca kg 0,497

68. nadproża prefabrykowane L-19 m 73,134

69. okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone m2 26,82

70. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x120 szt 2

71. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 5

72. ościeżnice drzwiowe stalowe szt 14

73. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 104,59

74. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa m2 129,103

75. papier ścierny ark 9,771

76. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1,193

77. piasek do zapraw m3 44,296

78. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 174,116

79. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 1,727

80. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 976,058

81. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x6cm szt 285,149

82. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 60,002

83. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 0,111

84. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 6,162

85. Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 5,442

86. Płyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) m3 6,568

87. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 7,704

88. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 7,635

89. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. 180mm m2 178,759

90. podokienniki wewnętrzne szt 9

91. podokienniki zewnętrzne PCV szt 9

92. preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,624

93. preparat wzmacniający podłoże (CT17) dm3 1,248

94. pręty gładkie kg 310,62

95. pręty żebrowane kg 2 259,30

96. Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 15,197

97. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 5,634



98. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 607,958

99. rozcieńczalnik dm3 0,588

100. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 83,753

101. roztwór asfaltowy do izolacji kg 126,357

102. rury spustowe 110 mm m 18,382

103. rynny dachowe 150 mm m 58,656

104. siatka tkana'Rabitza' m2 21,634

105. siatka z włókna szklanego m2 68,202

106. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 22,89

107. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 4,2

108. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm kg 970,59

109. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,921

110. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 13,424

111. śruby,podkładki,nakrętki kg 63,911

112. taśma m 223,233

113. Taśma uszczelniająca pod gąsiory z PVC "szczotka" m 71,348

114. taśma wentylacyjna okapu m 57,528

115. tkanina filtracyjna m2 28,486

116. Uchwyt do rur spust. szt 10,192

117. uchwyty rynnowe szt 112,8

118. uszczelka koszowa z gąbki m 32,905

119. uszczelki gumowe kpl 32,712

120. Wkręty do płyt gipsowych kg 5,327

121. woda m3 0,111

122. xylamit popularny dm3 4,589

123. Zapr.klej.do bet.komórkow."Atlas KB-15" kg 1 062,46

124. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 284,891

125. zaprawa m3 2,797

126. zaprawa cementowa m3 0,142

127. Zaprawa cementowa M-7 m3 2,345

128. zaprawa cementowa M 12 m3 10,214

129. zaprawa cementowa M 50 m3 1,04

130. zaprawa cementowa M 80 m3 0,062

131. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,564

132. zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 4,272

133. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,117

134. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12,743

135. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 792,729

136. zaprawa spoinująca kg 23,477

137. zaprawa wapienna M 4 m3 1,86

138. zawiesia do kształtowników szt 597,452


