
Cennik napraw kontenerów Polkont Sp. z o.o. 1

Wartość odtworzeniowa kontenerów

Kontener biurowy:           20.000zł

Kontener sanitarny:        35.000zł

Kontener magazynowy: 12.000zł

STAWKI BAZOWE (wszystkie podane ceny netto):

1 ROBOCZOGODZINA              35,00 zł

1 KILOMETR (przejechany)       3,00 zł

NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU: 500,00 zł

Lp. Opis usterki j.m Cena za 1 j.m.

1. wymiana drzwi zewnętrznych szt. 890,00 zł

2. wymiana zamka drzwi zewnętrznych szt. 210,00 zł

3. wymiana szyldu drzwi zewnętrznych szt. 120,00 zł

4. wymiana wkładki drzwi zewnętrznych szt. 80,00 zł

5. wymiana drzwi wewnętrznych szt. 640,00 zł

6. wymiana zamka drzwi wewnętrznych szt. 130,00 zł

7. wymiana szyldu drzwi wewnętrznych szt. 120,00 zł

8. wymiana wkładki drzwi wewnętrznych szt. 80,00 zł

9. malowanie ściany zewnętrznej kontenera mkw 120,00 zł

10. czyszczenie ściany zewnętrznej kontenera mkw 40,00 zł

11. wymiana panela ściennego szt. 650,00 zł

12. wymiana połaci wewnętrznej panela ściennego szt. 320,00 zł

13. wymiana połaci zewnętrznej panela ściennego szt. 550,00 zł

14. wymiana ścianki działowej 2,4x2,5 m szt. 1 700,00 zł

15. wymiana połaci ścianki działowej mkw 80,00 zł

16. panel - zaslepienie otworów do fi 10mm szt. 10,00 zł

17. wymiana listwy panela (PCV) szt. 70,00 zł

18. wymiana wykładziny PCV mkw 90,00 zł

19. wymiana płyty podłog. (bez wykładz.) mkw 200,00 zł

20. wymiana listwy przypodłogowej mb 20,00 zł

21. wymiana szyby zespolonej mkw 170,00 zł

22. wymiana okna PCV (1800x1200mm) szt. 1 400,00 zł

23. wymiana okna PCV (800x1200mm) szt. 900,00 zł

24. wymiana okna PCV (600x600 mm) szt. 650,00 zł

25. wymiana klamki okna szt. 50,00 zł

26. wymiana osłony rolety szt. 350,00 zł

27. wymiana paska naciągu rolety szt. 120,00 zł

28. wymiana rolety B=1,0 m szt. 650,00 zł

29. wymiana rolety B=2,0 m szt. 850,00 zł

30. wymiana naciągu rolety szt. 150,00 zł

31. wymiana umywalki szt. 450,00 zł

32. wymiana pisuaru szt. 750,00 zł

33. wymiana kranu szt. 180,00 zł

34. wymiana kabiny prysznicowej szt. 2 500,00 zł

35. wymiana brodzika szt. 700,00 zł

36. wymiana muszli klozetowej szt. 550,00 zł
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Cennik napraw kontenerów Polkont Sp. z o.o. 2

37. wymiana spłuczki szt. 290,00 zł

38. wymiana zlewu nierdzewnego 1 komorowego szt. 750,00 zł

39. wymiana rynny nierdzewnej I=1 m szt. 1 150,00 zł

40. wymiana rynny nierdzewnej I=1,8 m szt. 1 550,00 zł

41. wymiana rynny nierdzewnej I=2,4 m szt. 1 900,00 zł

42. odtwarzanie instalacji sanit. cw,zw,kan mb 230,00 zł

43. wymiana minikuchni szt. 2 650,00 zł

44. wymiana lustra szt. 140,00 zł

45. wymiana półki szklanej szt. 60,00 zł

46. wymiana instal. elektro-punkt poboru szt. 270,00 zł

47. wymiana obudowy skrzynki bezpieczn. szt. 250,00 zł

48. wymiana zabezpieczenia 16-32 A szt. 60,00 zł

49. wymiana wyłącznika różnicowego szt. 180,00 zł

50. wymiana gniazda/wtyki zewnętrznej szt. 150,00 zł

51. wymiana gniazda/wyłączn.wewnętrzn. szt. 50,00 zł

52. wymiana osłony gniazda wtyki zewnętrznej szt. 150,00 zł

53. wymiana lampy 2x36 W szt. 150,00 zł

54. wymiana plafonu szt. 100,00 zł

55. wymiana grzejnika 0,5 kW szt. 290,00 zł

56. wymiana grzejnika 2,0 kW szt. 350,00 zł

57. wymiana klimatyzatora "split" szt. 2 800,00 zł

58. wymiana podgrzewacza wody bezciśnieniowego 5l szt. 650,00 zł

59. wymiana podgrzewacza przepływowego wody szt. 1 250,00 zł

60. wymiana bojlera 80L szt. 650,00 zł

61. wymiana bojlera 120L szt. 950,00 zł

62. wymiana bojlera 300L szt. 2 900,00 zł

63. kabel łączeniowy 380 V szt. 120,00 zł

64. krzesło twarde ISO szt. 60,00 zł

65. krzesło wyściełane ISO szt. 90,00 zł

66. krzesło obrotowe szt. 180,00 zł

67. stół szt. 300,00 zł

68. biurko szt. 650,00 zł

69. kontenerek pod biurko szt. 300,00 zł

70. szafa zamykana, drewniana szt. 680,00 zł

71. regał drewniany szt. 250,00 zł

72. regał metalowy szt. 150,00 zł

73. szafa stalowa szt. 850,00 zł

74. szafa BHP pojedyńcza szt. 450,00 zł

75. szafka BHP podwójna szt. 830,00 zł

76. wylewka od prysznica szt. 50,00 zł

77. kurek od kranu szt. 20,00 zł

78. wymiana konstrukcji dachu mkw 250,00 zł

79. czyszczenie sanitariatu w przypadku mocnych zabrudzeń szt. 250,00 zł

Prace naprawcze nieujęte w ww. tabeli będą kalkulowane indywidualnie.
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