
Projekt Pszczółka 35 

Fundament - płyta fundamentowa 19 250 zł ① 

Szkielet z certyfikowanego drewna iglastego 

wymiarach 45x145 mm 38 037 zł ②

Szkielet ścian wewnętrznych 

z drewna iglastego 3 312 zł ②

Płyta GKF o grubości 12 mm - 

konstrukcja ścian zewnętrznych   4 965 zł

Elewacja - tynk biały z płytą z włókien drzwenych 

pod tynkiem 17 605 zł ③

Płyta OSB o grubości 18 mm - 

konstrukcja stropu   3 278 zł

Okno 120x114 - 2 sztuki 4 200 zł

Okno 70x140 - 2 sztuki 3 000 zł

Okno 60x60 1 040 zł

Drzwi stalowe zewnętrzne, ocieplone 2 160 zł ⑤

Blachodachówka Pruszyński - pokrycie dachowe 12 960 zł ⑦

Membrana zebezpieczająca na dachu 3 246 zł

93 802 zł

SSZ= wersja 

podstawowa, 

bez fundamentu

Ocieplenie dachu 

wełna mineralną 15 cm 4 680 zł

Ocieplenie ścian 

wełna mineralną 15 cm 5 417 zł

Ocieplenie sufitu 

wełna mineralną 15cm 1 606 zł

Wylewka ocieplona pod podłogę, styropian 15cm 5 375 zł

Instalacja elektryczna 6 000 zł ⑧

Instalacja wodno- kanalizacyjna 5 900 zł ⑨

Komin stalowy do podłączenia kozy 4 300 zł

Pakiet wentylacja - kratki wentylacyjne lub 

kominki z pomieszczeń wilgotnych - 

4 sztuki 1 960 zł
⑩

④

⑥



Grzejnik elektryczny w łazience 700 zł

35 938 zł
Prace do stanu 

deweloperskiego 

Wykończenie ścian w środku - płyta GFK 12 mm, 

bez szpachlowania 14 060 zł

Schody sosnowe 9 900 zł

Taras z zadaszeniem 17 820 zł

Transport materiałów i dojazdy 4 500 zł

46 280 zł
Prace do stanu 

"pod klucz"

195 270 zł CAŁOŚĆ

5 858 zł

RABAT ZA 

PRZEDPŁATĘ50% -3% 

WARTOŚCI

189 412 zł

CAŁOŚĆ brutto 

PO RABACIE

① Cena obejmuje materiał i robociznę w przypadku 

płaskiej działki

oraz niewielkiem zakresem prac ziemnych 

② Drewno certfikowane, sortowane wytrzymałościowo;

suszone komorowo oraz strugane

③ Kolor do wyboru z palety Koopmans IMPRA

④ Okna plastikowe firmy Budvar,  dwuszybowe; 

kolor okleiny do wyboru 

⑤ Proste drzwi drewniane za dopłatą 500 zł 

⑥ Wełna mineralna- współczynnik lambda 0,035

⑦ Blachodachówka z powłoka PMG, model Loara, do 

wyboru kolor i rodzaj + rynny stalowe

⑧ Instalacja elektryczna- w cenie rozdzielnia i i pomiary + 

maksymalnie do 50 punktów; każdy następny jednofazowy 

90 zł, prąd trójfazowy 160 zł/punkt 

⑨  Instalacja wod.-kan. obejmuje wyprowadzenie pod 

prysznic, toaletę oraz umywalkę do podłączenia w łazience 

oraz trzy punkty w kuchni + ustalone dwa dodatkowe 

punkty, z wyprowadzeniem na zewnątrz; każdy następny 

punkt 180 zł

⑩ Kominki systemowe z pomieszczeń wilgotnych - kuchnia i łazienka


