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Płyta gipsowo - kartonowa "biała" o normalnych parametrach wodoodporności (w przypadku ścian działowych 

odjęto powierzchnię drzwi)

płyta G-K 12 mm 259,00 m2

Płyta gipsowo - kartonowa "zielona" o podwyższonej wodoodporności (w przypadku ścian działowych odjęto 

powierzchnię drzwi)
płyta G-K 12 mm 107,00 m2

Płyta gipsowo - kartonowa "różowa" o podwyższonej ogniodporności

płyta G-K 12 mm 150,00 m2

Materiały dodatkowe do ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych

profil główny CD 60 do sufitów podwieszanych 1157 mb

profil przyścienny UD 27  do sufitów podwieszanych 1300 mb

łącznik wzdłużny 200 szt.

element mocujący ES 1000 szt.

profil CW 75 423 mb

profil U 75 165 mb

taśma izolacji akustycznej 27mm 1000 mb

taśma izolacji akustycznej 75mm 165 mb

wełna mineralna 6 cm 235 m2

uniflott 100 kg

gładź gipsowa 240 kg

taśma zbrojąca 1091 mb

blachowkręt 3,5 x 25 40000 szt.

kołek rozporowy 6/40 608 szt.

wkręt "pchełka" 3,5 x 9,5 1957 szt.

klej gipsowy 150,00 kg

pianka montażowa niskoprężna 60,00 szt.

kołek rozporowy 8/40 2000,00 szt.

wkręt pchełka 3,5x9,5 2000,00 szt.

blachwkręt 3,5x 35 2000,00 szt.

Bloczki z betonu komórkowego do wypełnienia lub podmurowania otworów oraz budowy ścian działowych 

bloczki z betonu komórkowego 24 x 59 x 12 cm 305,00 szt

Bloczki betonowe do podmurowania otworu, jako oparcie pod nadproże witryny E

bloczki betonowe 24 x 36 x 12 cm 24,00 szt

Zaprawa klejowa do murowania ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego

zaprawa klejowa cienkowarstwowa do bloczków z betonu komórkowego typu Baumit PianoFix 86,00 kg

Zaprawa cementowa do wypełnienie ubytków w ścianach i nowo wykonanych otworach drzwiowych

zaprawa cementowa M7-M12 693,0 kg

Tynk gipsowy do tynkowania ubytków w ścianach i w nowo wykonanych otworach drzwiowych

tynk gipsowy gr. 15 mm skład: Gips, wapno budowlane, piaski drobnoziarniste, perlit i inne dodatki. Oraz klasyfikacji B4/50/2 wg PN-EN 13279-1250,0 kg

Styropian twardy elewacyjny

styropian grub. 12 cm 0,62 m3



Wyprawa tynkarska do uzupełnienia na elewacji budynku

wyprawa tynkarska zewnętrzna akrylowa typu Baumit Granopor Top 13 kg

Nadproża prefabrykowane żelbetowe L-19

belka prefabrykowana L-19 dł. 120 cm 24 szt.

belka prefabrykowana L-19 dł. 180 cm 3 szt.

Materiały dodatkowe do układania gresu i ceramiki

Masa (wylewka) samopoziomująca typu Baumit Nivello Centro (przyjęto średnio 20 mm) 2191 kg

Zaprawa klejowa wysokoelastyczna typu Baumit Flex Top 148 kg

Zaprawa klejowa elastyczna typu Baumit Flex Uni 614 kg

Grunt na powierzchniach pionowych i poziomych pod gres i płytki ceramiczne typu Baumit Grund 39 l

Silikon sanitarny typu Ceresit bezbarwny 280 ml (+ zabudowa kuchenna) 14 szt.

Materiały dodatkowe do układania paneli podłogowych

Masa (wylewka) samopoziomująca  w klasie wytrzymałości CA-C25-F5 5010 kg

Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów pomieszczeń
Grunt głębokopenetrujący typu Dekoral Silver 150 l

Farba akrylowa typu Nobiles Super Akryl - kolor jasny, szary 322,00  l

grunt kwarcowy  szczepny (płytka na płytkę) 60 kg

Malowanie stolarki drzwiowej i okiennej farbami renowacyjnymi

cegła 113 szt

cegła budowlana pełna 2457 szt

kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 530 szt.

Elementy wewntyalacji wymuszonej nad pomieszczeniami sanitarnymi

Kanał wentylacyjny okrągły śr. 150 mm (PVC lub elastyczny) - 1,5 mb 4 szt.

Kanał wentylacyjny okrągły śr. 150 mm (PVC lub elastyczny) - 1 mb 4,0 szt.

Trójnik kanału wentylacyjnego PVC okrągły śr. 150 mm 90 stopni 5 szt.

Kolanko wentylacyjne okrągłe PVC śr. 150 mm 90 stopni 4 szt.

Kratka wentylacyjna PVC okrągła śr. 150 mm 9 szt.

Kołnierz przyścienny z zaworem zwrotnym śr. 150 mm 2 szt.

Wentylator kanałowy dwubiegowy min. 500 m3/h 2 szt.


