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CENNIK USŁUG MONTAŻOWYCH 
OKNA - 2022r. 

Od 07.02.2022r 
 

L.p. Rodzaj wykonywanych prac jednostka cena netto 

 Montaż okien profil podstawowy  68mm   
(2 szyby) m.b. 40,00 zł 

  
DOPŁATY DO CENY WYJŚCIOWEJ   

1. Profil 78÷92 (3 szyby) m.b. + 10,00 zł 

2. Okna z szybą antywłamaniową lub akustyczną m.b. + 10,00 zł 

3. Okna o dużych gabarytach pow.3m2 FIX/FIB profil 68-78-92 m.b. + 80,00 zł 

4. Okna o dużych gabarytach pow.3m2 FIX/FIB z szybą 
antywłamaniową lub akustyczną m.b. + 50,00 zł 

5. Montaż podwalin  m.b. + 50,00 zł 

6. Taśma EPDM 100 mm zewn. m.b. + 25,00 zł 

7. Taśma EPDM 150 mm zewn. m.b. + 30,00 zł 

8. Taśma EPDM 200 mm zewn. m.b. + 35,00 zł 

9. Taśmy rozprężne szer.20 mm m.b. + 45,00 zł 

10. Taśmy rozprężne szer.77 mm m.b. + 60,00 zł 

11. Taśmy rozprężne szer. 88 mm m.b. + 70,00 zł 

12. Taśmy ciepły montaż 100+70 mm zewn./wewn. m.b. + 40,00 zł 

13. Montaż w ścianie 3-warstwowej m.b. + 30,00 zł 

14. Montaż poza licem o grubość profilu m.b. + 70,00 zł 

15. Montaż poza licem więcej niż grubość profilu m.b. 
Wycena na 

podst.zestawienia 
stolarki lub 

pomiaru 

16. Montaż w systemie ILLBRUCK MOWO z wysunięciem do 
grubości profilu m.b. + 280,00 zł 

17. Montaż w systemie ILLBRUCK MOWO z wysunięciem większym 
od grubości profilu m.b.  

Wycena na 
podst.zestawienia 

stolarki lub 
pomiaru 

18. Montaż parapetu ciepłego  m.b. +120,00 zł 

19. System przesuwny PSK m.b. + 50,00 zł 
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20. System składany m.b. + 80,00 zł 

21. System przesuwny HS m.b. + 100,00 zł 

22. Demontaż standardowych profili 50÷80 + utylizacja m.b. + 40,00 zł 

23. Demontaż okien skrzynkowych + utylizacja m.b. + 50,00 zł 

24. Obróbka po wymianie standardowych profili 50÷80 m.b. + 30,00 zł 

25. Obróbka po wymianie okien skrzynkowych m.b. + 50,00 zł 

    

26. Szklenie na budowie, szyba do 2m2 Szt. + 160,00 zł 

27. Szklenie na budowie, szyba  2÷3m2 Szt. + 270,00 zł 

28. Szklenie na budowie, szyba  3÷4m2 Szt. + 450,00 zł 

29. Szklenie na budowie, szyba  4÷5m2 Szt. + 650,00 zł 

30. Szklenie na budowie, szyba  powyżej 5m2 Szt. Indywidualna 
wycena 

31. Szklenie strukturalne m.b. 600,00 zł 

32. Koszt dojazdu do klienta (pomiar, montaż)  w zależności 
od odległości 

33. Mini Żuraw 1 dzień + 2.200,00 zł 

 
 
 

 Minimalna wartość montażu nie może być niższa niż 600,00 zł. 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANBUD Andrzej Boruc, 05-200 Wołomin, ul. Litewska 38, tel.502 952 511,  biuro@firma-anbud.pl 
www.firma-anbud.pl, NIP 125-044-68-49   REGON 140020267 

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach 
informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie 

 
CENNIK USŁUG MONTAŻOWYCH  

DRZWI ZEWNĘTRZNE - 2022r. 
Od 01.01.2022r 

 

 
 Montaż stolarki drzwiowej zewn.1000x2100 szt. 650,00 zł 

 DOPŁATY DO CENY WYJŚCIOWEJ   

1. Drzwi o wymiarze niestandardowym lub z doświetlami m2. + 320,00 zł 

2. Taśma EPDM 100 mm zewn. m.b. + 25,00 zł 

3. Taśma EPDM 150 mm zewn. m.b. + 30,00 zł 

4. Taśma EPDM 200 mm zewn. m.b. + 35,00 zł 

5. Taśmy rozprężne szer.20 mm m.b. + 45,00 zł 

6. Taśmy rozprężne szer.77 mm m.b. + 60,00 zł 

7. Taśmy rozprężne szer. 88 mm m.b. + 70,00 zł 

8. Taśmy ciepły montaż 100+170 mm zewn./wewn. m.b. + 40,00 zł 

9. Montaż w ścianie 3-warstwowej m.b. + 35,00 zł 

10. Montaż poza licem o grubość profilu m.b. + 55,00 zł 

11. Montaż poza licem więcej niż grubość profilu m.b. 
Wycena na 

podst.zestawienia 
stolarki lub 

pomiaru 

12. Demontaż standardowych profili 50÷100 + utylizacja m.b. + 40,00 zł 

13. Demontaż drzwi skrzynkowych 100÷200 + utylizacja  m.b. + 60,00 zł 

14. Obróbka po wymianie standardowych profili 50÷100 m.b. + 30,00 zł 

15. Obróbka po wymianie drzwi skrzynkowych 100÷200 m.b. + 50,00 zł 

16. Koszt dojazdu do klienta (pomiar, montaż)  w zależności 
od odległości 

 Minimalna wartość montażu nie może być niższa niż 600,00 zł. 
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CENNIK USŁUG MONTAŻOWYCH 

DRZWI WEWNĘTRZNE - 2022r. 
Od 01.01.2022 

 

 
Montaż stolarki drzwiowej wewn. typowe  
1 skrzydłowe z ościeżnicą regulowaną lub 

standard + 1 kpl opasek 
szt. 300,00 zł 

 DOPŁATY DO CENY WYJŚCIOWEJ   

1. Drzwi 2skrzydłowe m.b. + 250,00 zł 

2. Zwężenie opaski szt. + 60,00 zł 

3. Skrócenie wysokości drzwi szt. + 150,00 zł 

4. Montaż klamki szt. + 60,00 zł 

5. Demontaż  szt. + 120,00 zł 

6. Obróbki  szt. + 120,00 zł 
 Minimalna wartość montażu nie może być niższa niż 600,00 zł. 
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CENNIK USŁUG MONTAŻOWYCH 

PARAPETY WEWNĘTRZNE - 2022r. 
                                                Od 01.01.2022r 

 
 

 
 

Montaż parapetów wewnętrznych 
konglomerat/drewno/MDF szt. 150,00 zł 

 DOPŁATY DO CENY WYJŚCIOWEJ   

1. Parapety do szer.300mm i długości do 1000mm szt. +0,00 zł 

2. Parapety do szer.300mm i długości 1000÷1500mm szt. +30,00 zł 

3. Parapety do szer.300mm i długości 1500÷2000mm szt. +50,00 zł 

4. Parapety do szer.300mm i długości 2000÷2500mm szt. +80,00 zł 

5. Parapety do szer.300mm i długości 2500÷3000mm szt. +100,00 zł 

6. Parapety szer.300÷400mm i długości do 1000mm szt. +50,00 zł 

7. Parapety szer.300÷400mm i długości 1000÷1500mm. szt. +80,00 zł 

8. Parapety szer.300÷400mm i długości 15000÷2000mm. szt. +120,00 zł 

9. Parapety szer.300÷400mm i długości 2000÷2500mm. szt. +170,00 zł 

10. Parapety szer.300÷400mm i długości 2500÷3000mm. szt. +200,00 zł 

11. Parapety szer.400÷500mm i długości do 1000mm szt. +80,00 zł 

12. Parapety szer.400÷500mm i długości 1000÷1500mm szt. +120,00 zł 

13. Parapety szer.400÷500mm i długości 1500÷2000mm szt. +170,00 zł 

14. Parapety szer.400÷500mm i długości 2000÷2500mm szt. +200,00 zł 

15. Parapety szer.400÷500mm i długości 2500÷3000mm szt. +250,00 zł 

16. Demontaż parapetów  m.b. 50,00 zł 

17. Obróbka parapetów m.b. 35,00 zł 

18. Podpórki standard + montaż szt. 60,00 zł 

19. Łączenie parapetów pod kątem szt. 200,00 zł 
 Minimalna wartość montażu nie może być niższa niż 600,00 zł. 
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CENNIK USŁUG MONTAŻOWYCH 

PARAPETY ZEWNĘTRZNE - 2022r. 
Od 01.01.2022r 

 

 
 

Montaż parapetów zewnętrznych  
blacha ocynk./aluminium szt. 100,00 zł 

 DOPŁATY DO CENY WYJŚCIOWEJ   

1. Parapety do szer.200mm i długości do 1000mm szt. +0,00 zł 

2. Parapety do szer.200mm i długości 1000÷1500mm szt. +20,00 zł 

3. Parapety do szer.200mm i długości 1500÷2000mm szt. +35,00 zł 

4. Parapety do szer.200mm i długości 2000÷2500mm szt. +50,00 zł 

5. Parapety do szer.200mm i długości 2500÷3000mm szt. +80,00 zł 

6. Parapety do szer. 200÷300mm  i długości do 1000mm szt. +20,00 zł 

7. Parapety szer.200÷300mm i długości 1000÷1500mm szt. +40,00 zł 

8. Parapety szer.200÷300mm i długości 1500÷2000mm szt. +50,00 zł 

9. Parapety szer.200÷300mm i długości 2000÷2500mm szt. +80,00 zł 

10. Parapety szer.200÷300mm i długości 2500÷3000mm szt. +100,00 zł 

11. Parapety szer.300÷400mm i długości do 1000mm szt. +50,00 zł 

12. Parapety szer.300÷400mm i długości 1000÷1500mm szt. +80,00 zł 

13. Parapety szer.300÷400mm i długości 1500÷2000mm szt. +100,00 zł 

14. Parapety szer.300÷400mm i długości 2000÷2500mm szt. +150,00 zł 

15. Parapety szer.300÷400mm i długości 2500÷3000mm szt. +200,00 zł 

16. Łączenie parapetów pod kątem szt. +200,00 zł 
 Minimalna wartość montażu nie może być niższa niż 600,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 


