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STAN SUROWY OTWARTY  -  700,00 zł za 1 m2 

- podwalina 140x140 (impregnowana drewnochronem bezbarwnym) 

-  ściany z bali o przekroju 60x200 impregnowane 

- górna opaska 140x140 impregnowana 

- belki stropowe czterostronnie strugane impregnowane 140x140  

- więźba dachowa , krokwie140x70 , czterostronnie strugane  

  impregnowane,  kontrłaty 

- ściany szczytowe  z deski o gr. 30mm 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY -  1200,00 zł za 1 m2 

- podwalina 140x140 (impregnowana drewnochronem bezbarwnym) 

-  ściany z bali o przekroju 60x200 impregmowane 

- górna opaska 140x140 impregnowana 

- belki stropowe czterostronnie strugane impregnowane 140x140  

- więźba dachowa , krokwie czterostronnie strugane impregnowane 

  140x70 , kontrłaty  

- pokrycie więźby dachowej,  deski, membrana wiatrowa, blachodachówka 

- ściany szczytowe  z deski o gr. 30mm 

- stolarka okienna PCV ( w kolorze białym),  

- parapety zewnętrzne drewniane, opaski okienne drewniane 

- drzwi zewnętrzne drewniane  

- dwukrotne malowanie zewnętrzne 
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STAN DEVELOPERSKI SEZONOWY   -1750,00 zł za 1 m2 

       - podwalina 140x140 (impregnowana drewnochronem bezbarwnym) 

       - ściany z bali o przekroju 60x200 impregmowane 

       - górna opaska 140x140 impregnowana 

       - belki stropowe czterostronnie strugane impregnowane 140x140  

                   - więźba dachowa , krokwie czterostronnie strugane impregnowane 

                      140x70 , kontrłaty  

                    - pokrycie więźby dachowej,  deski, membrana wiatrowa,  

                      blacho dachówka  

        - obróbki blacharskie dachu, orynnowanie 

        - ściany szczytowe  z deski o gr. 30mm 

        - stolarka okienna PCV ( w kolorze białym),  

        - parapety zewnętrzne drewniane, opaski okienne drewniane 

        - drzwi zewnętrzne drewniane  

        - stopień wejściowy 

        - podłoga (folia paroizolacyjna, legary 70x140mm ,  folia  

           paroprzepuszczalna, deski gr. 28 mm.)  

         - podłoga górna układana na stropowych belkach , deski gr. 28mm 

         - ściany działowe  

         - drzwi wewnętrzne drewniane 

         - schody drewniane ażurowe z poręczą  

         - wywiewki wentylacyjne ścienne w kuchni i łazience  
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          STAN DEVELOPERSKI  CAŁOROCZNY   - 2200,00 zł za 1 m2 

        - podwalina 140x140 (impregnowana drewnochronem bezbarwnym) 

        - ściany z bali o przekroju 60x200 impregmowane 

        - górna opaska 140x140 impregnowana 

        - belki stropowe czterostronnie strugane impregnowane 140x140  

        - więźba dachowa , krokwie czterostronnie strugane impregnowane 

          140x70 , kontrłaty  

        - pokrycie więźby dachowej,  deski, membrana wiatrowa, blachodachówka 

        - obróbki blacharskie dachu, orynnowanie 

        - ściany szczytowe  z deski o gr. 30mm 

        - stolarka okienna PCV ( w kolorze białym),  

        - parapety zewnętrzne drewniane, opaski okienne drewniane 

        - drzwi zewnętrzne drewniane  

        - stopień wejściowy 

        - podłoga (folia paroizolacyjna, legary 70x140mm , wełna mineralna lub 

          styropian  folia paroprzepuszczalna, deski gr. 28 mm.)  

        - podłoga górna układana na stropowych belkach , deski gr. 28mm  

        - ocieplenie ścian zewnętrznych (wełna mineralna, folia paroizolacyjna) 

          obicie ścian deską,     lub płytą 

        - podbitka , deska lub płyta 

        - ściany działowe  

        - drzwi wewnętrzne drewniane       

       - schody drewniane ażurowe z poręczą  

       - wywiewki wentylacyjne ścienne w kuchni i łazience 
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           OPCJE ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ 

         - Projekt do pozwolenia na budowę   

         - Ława betonowa , lub fundamenty wg. projektu 

         - Transport na plac budowy oddalony od granic Kobyłki  

            powyżej 30 km za dodatkową   opłatą 

         - Wzniesienie komina wg indywidualnego doboru  

         - instalacja elektryczna wewnątrz budynku 

         - instalacja hydrauliczna i kanalizacyjna wewnątrz budynku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


