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 SM 57

Powierzchnia użytkowa (m2) : 57

Powierzchnia zabudowy (m2) : 70

Cena (stan podstawowy) : 

 174 960 PLN (162 000 + VAT 8%)

 SM 58 

Powierzchnia użytkowa (m2) : 58

Powierzchnia zabudowy (m2) : 70

Cena (stan podstawowy) : 

174 960 PLN (162 000 + VAT 8%)

 SM 75 

Powierzchnia użytkowa (m2) : 75

Powierzchnia zabudowy (m2) : 91

Cena (stan podstawowy) :  

223 560 PLN (207 000 + VAT 8%)

 SM 76 

Powierzchnia użytkowa (m2) : 76

Powierzchnia zabudowy (m2) : 91

Cena (stan podstawowy) : 

223 560 PLN (207 000 + VAT 8%)

 SM 84 

Powierzchnia użytkowa (m2): 84

Powierzchnia zabudowy (m2): 101

Cena (stan podstawowy) : 

240 840 PLN (223 000 + VAT 8%)

* Podane ceny nie zawierają transportu, który wymaga indywidualnej wyceny.
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 SM 85 

Powierzchnia użytkowa (m2): 84

Powierzchnia zabudowy (m2): 101

Cena (stan podstawowy) : 

240 840 PLN (223 000 + VAT 8%)

 SM 84G 

Powierzchnia użytkowa (m2): 115

Powierzchnia zabudowy (m2): 136

Cena (stan podstawowy) :  

280 800 PLN (260 000 + VAT 8%)

 SM 105 

Powierzchnia użytkowa (m2): 105

Powierzchnia zabudowy (m2): 126

Cena (stan podstawowy) : 

288 360 PLN (267 000 + VAT 8%)

 SM 107 

Powierzchnia użytkowa (m2): 107

Powierzchnia zabudowy (m2): 126

Cena (stan podstawowy) : 

288 360 PLN (267 000 + VAT 8%)

 SM 130 

Powierzchnia użytkowa (m2): 130

Powierzchnia zabudowy (m2): 101

Cena (stan podstawowy) : 

286 200 PLN (265 000 + VAT 8%)

* Podane ceny nie zawierają transportu, który wymaga indywidualnej wyceny.

Cennik kwiecień 2022 solidmodular.com



Solid Modular 
ul. Handlowa 5
36-100 Kolbuszowa

E-mail: info@solidmodular.com
tel: 665 422 645 (PL, EN)         
tel: 663 172 333 (PL)                

Zakres prac podstawowy rozszerzony

PRACE PROJEKTOWE

Kompletny projekt budowlany: architektury, konstrukcji domu, 
konstrukcji fundamentu, projekt instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej

 
ŚCIANA ZEWNĄTRZNA 

Tynk silikonowy w białym kolorze (wstawki malowane na kolory 
zgodnie z wizualizacją)

1,5mm - 
Podkład pod tynk(szpachlowanie klejem i siatka z włókna szklanego ) 3mm  
Izolacja termiczna – płyty z twardej wełny elewacyjnej 100mm  
Membrana wiatroizolacyjna TYVEK Housewrap  
Płyta poszycia usztywniającego MFP 12mm  
Konstrukcja szkieletowo-ryglowa z drewna konstrukcyjnego C24, 
komorowo suszonego, czterostronnie struganego o przekroju 45mm

145mm  
Obszar pomiędzy słupkami wypełniony-ocieplony wełną skalną 150mm  
Folia paroszczelna  
Ruszt montażowy (przed ścianka instalacyjna) 45mm  
Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12mm  
ŚCIANA DZIAŁOWA

Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12mm  
Konstrukcja szkieletowo-ryglowa z drewna konstrukcyjnego C24, 
komorowo suszonego, czterostronnie struganego o przekroju 45mm

95/145
mm  

Izolacja termiczna obszar pomiędzy słupkami wypełniony wełną 
skalną

100/150
mm  

Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12mm  
POSADZKA 

Izolacja przeciwwilgociowa w postaci membrany Katja sprint Knauf 0,2mm  
Styropian podłogowy układany na zakład w dwóch warstwach 100mm - 
Wylewka cementowa 70mm - 
STROP

Płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm - 
Ruszt montażowy 38mm  
Folia paroizolacyjna  
Belki z drewna konstrukcyjnego C24, komorowo suszonego, 
czterostronnie struganego 

310mm  
Izolacja termiczna - obszar pomiędzy belkami wypełniony wełną 
skalną

300mm  
Płyta poszycia usztywniającego MFP w centralnej części strychu 18mm  

Składane, drewniane segmentowe schody strychowe 60x120
cm - 

DACH

Blachodachówka w wybranym kolorze  
Łaty i kontrłaty z impregnowanego drewna tartacznego w szerokości i
rozstawie odpowiednim do wybranego pokrycia

32mm  
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Membrana dachowa  (paroprzepuszczalna)  
Więźba z drewna konstrukcyjnego C24, komorowo suszonego, czterostronnie 
struganego o przekroju i rozstawie odpowiednim do projektu i wybranego 
pokrycia 

 

Obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki  
Podbitka dachowa wykonana z deski świerkowej   
Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze dachu  
Kominki wentylacyjne w ilościach i rozmiarach zgodnie z projektem  
STOLARKA ZEWNĘTRZNA okienna i drzwiowa

Okna PCV sześciokomorowe w kolorze białym od środka kolor z zewnątrz  w 
energooszczędnym pakietem trzyszybowym  
Drzwi wejściowe stalowe, ocieplone w kolorze z palety producenta  
Brama garażowa(jeśli występuje w projekcie) stalowa, ocieplona segmentowa z
palety producenta - 
Parapety zewnętrzne stalowe w kolorze okien - 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przygotowanie otworów w ścianach oraz montaż peszyli z pilotem pod 
wykonanie instalacji elektrycznej  
Wykonanie kompletnego okablowania pod gniazda, oświetlenie i włączniki - 
Montaż tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami - 
INSTALACJA WOD-KAN

Przygotowanie konstrukcji ścian pod montaż instalacji wodno kanalizacyjnej  
Wykonanie kompletnej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej z rur PP i PCV. 
Rury prowadzone w przestrzeniach montażowych w odpowiednich izolacjach 
termicznych. Ilość i położenie punktów zgodnie z projektem.

- 

INSTALACJA GRZEWCZA

Przygotowanie konstrukcji ścian pod montaż wybranego systemu ogrzewania 
(elektryczne maty grzewcze, ogrzewanie gazowe kotłem kondensacyjnym, 
pompa ciepła lub inne źródło ciepła)

 

Instalacja c.o. wykonana w systemie rozdzielaczowym  rozprowadzona w 
przestrzeni montażowej do punktów odbioru. Podejścia zakończone korkami 
(przygotowanie pod grzejniki płytowe z dolnym zasilaniem). Opcja ogrzewania 
podłogowego wyceniana indywidualnie.

- 

WENTYLACJA MECHANICZNA

Przygotowanie konstrukcji stropu pod  montaż instalacji wentylacji 
mechanicznej  
Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych  nawiewnych i wywiewnych od 
centrali do pomieszczeń. Montaż kanałów czerpni i wyrzutni zużytego 
powietrza.

- 

Stan Rozszerzony wykonujemy w promieniu 100km od siedziby firmy (Kolbuszowa) 
– wycena indywidualna 

Uwagi

1. Zakres prac nie obejmuje wykonania fundamentu. 

2. Zakres prac nie obejmuje adaptacji projektu, uzgodnienia przyłączy mediów, wytyczenia budynku. 

3. Klient przed rozpoczęciem prac powinien zapewnić: dogodny dojazd na miejsce budowy, 
dostawę prądu 220V, dostęp do WC na placu budowy.
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