
docieplenie stropodachu 

Kosztorys 

Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

1.KNR4-01W 0517-0500 
Smarowanie pokrycia materiałami smołowymi i posypanie 
piaskiem. Posmarowanie abizolem "D"z zakitowaniem 
uszkodzeń 

m2 231,8600 

2. KNR4-01W 0545-0400 
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz 
przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z 
blachy nie nadającej się do użytku 

m 21,2000 

3. KNR2-02W 0406-0100 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murłaty, przekrój 
poprzeczny drewna do 180 cm2 - bal drewniany 2szt 
impregnowany 70mm x 20mm 

m3 0,6800 

4. KNR2-02W 0504-0100 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną jednowarstwowe /wentylacyjna/ 

m2 231,8600 

5. KNR 4-01 0322-0500 
Obsadzenie w odłożach betonowych: ram wycieraczek, 
wsypów stalowych o powierzchni ponad 0,5m2 do 1,0m2 -
poz.zastepcza montaż kominków wentylacyjnych 

szt 4,0000 

6. KSNR 2 0602-0100 
Izolacje poziome p/dźwiękowe z płyt styropian, i z wełny 
mineralnej. Z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji-poz.zastępcza styropapa jednostronnie oklejona 
gr.14cm EPS 100-038 

m2 231,8600 

7. KNP02 0803-0102 
Obrabianie podpórek (sztyc), słupków, uchwytów i 
odgromników - uszczelnienie przy kryciu papą 

szt. 10,0000 

8. KNR 0-23 2612-0500 
Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do stropu z betonu / poz.zastępcza / 

szt 231,8600 

9. KNR 2-02W 0504-0200 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną dwuwarstwowe /papa modyfikowana gr.5,2 
mm/ 

m2 231,8600 

10. KNR 0-22 0529-0300 
Obróbki włazów dachowych z papy termozgrzewalnej dkd 

m 2,2000 

11. KNR 0-22 0529-0400 
Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd 
szerokości 30cm papa modyfikowana gr.5,2mm 

m 21,0400 

12. KNR4-01W 0537-0200 
Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
koszów, okapów, gzymsów, podokienników. Murów 
ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej 

m2 7,3600 

13. KNR4-01W 0538-0400 
Uzupełnienie obróbek blach.kołnierzy kominów i ścian, 
świetlików, okienka dymnik., okna dach.pólkol.. Uzupełnienie 
obróbek blacharskich-kołnierzy kominów i ścian,świetlików, 
pokrycie dachu dachówką holend.płytą azb.-ceram.falistą -
bl.ocynkow. 

m2 7,5000 



Opis J.m. Ilość Cena Wartość 

14. KNR 0-22 0529-0600 m 21,4400 
Obróbki kominów na dachu z papy termozgrzewalnej dkd 

15. KNR 0-23 2611-0100 m2 15,0000 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

16. KNR 0-23 2611-0200 m2 15,0000 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt 

17. KNR 0-23 2612-0600 m2 15,0000 
Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; 
przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

18. KNR 0-23 2611-0200 m2 15,0000 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt 

19. KNR2-02W 1510-1000 m2 15,0000 
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne -
malowanie dwukrotne tynków gładkich, bez gruntowania 

20. KNR 4-01W 0540-0200 m2 14,8400 

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i 
nadrynnowych, wyskoków itp.i naprawa obróbek blach.. 
Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod- i 
nadrynnowych .wyskoków,, i pasów elewacyjnych,gzymsów i 
krawędzi balkon, z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 

21. KNR 4-01W 0526-0500 m 21,2000 

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych z 
blachy z cynku i ocynkowanej. Uzupełnienie rynien wiszących 
półokrągłych, w odcinkach ponad 1 m - blachą ocynkowaną o 
średnicy 15 cm 

22. KNR2-02W 1609-0200 m2 120,0000 

Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. 
Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m 

Wyniki kosztorysu 

Razem wartość pozycji kosztorysu 
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