
INWESTORSKI -- KOROLOWSKA 16 - 2012.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ŚCIANY
1

d.1
KNR 0-17 2610-01 Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 8

cm  metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wyorawy tynkarskiej silikatiwej gr
1.5 mm

m2

ściana pólnocna 26.71*8.80 m2 235.05
10.59*10+3.60*(10+12.0)*0.5 m2 145.50
3.20*0.70*2+(3.20*1.40*0.5)*2 m2 8.96

minus okna (-1.45*1.45)*15+(-1.15*1.45*9)+(-1.45*0.85*10) m2 -58.87
minus wiatrołap (-1.4*3.25)*2+(-3.25*1.3*0.5)*2 m2 -13.33

 
 

RAZEM 317.31
2

d.1
KNR 0-17 2610-07 Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian bu-

dynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wypra-
wy tynkarskiej silikatowej gr 1.5 mm "baranek"

m2

 
(1.45+1.45+1.45)*0.15*15+(1.15+1.45+1.45)*0.15*9+(1.45+1.45+0.85*
10)

m2 26.66

 
RAZEM 26.66

3
d.1

KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowa-
nie preparatem ścian  gruntem BOLIX T przed przyklejeniem styropianu
lub siatki

m2

a) obmiar poz. 1+2 317.31+21.80 m2 339.11
 

RAZEM 339.11
4

d.1
KNR 0-17 2610-10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-

krą   - ochrona narożników kątownikiem metalowym
m

 
1.45*3*15+(1.15+1.45+1.45)*9+(1.45+1.45+0.8)*10 m 138.70
8.80+8.80+10.10 m 27.70
26.71+10.59+3.60-3.25*2 m 34.40

RAZEM 200.80
5

d.1
KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
m2

1.45*0.28*25+1.20*0.28*9 m2 13.17
RAZEM 13.17

6
d.1

KNR 2-02 0506-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej

m2

obmiar poz. 5 13.17/0.28*0.40 m2 18.81
RAZEM 18.81

7
d.1

KNR 4-01 0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

4*8.50 m 34.00
RAZEM 34.00

8
d.1

KNR 2-02 0510-04 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej montaż po
wykonaniu ocieplenia

m

obmiar poz. 12 51 m 51.00
RAZEM 51.00

9
d.1

KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

(27.85+4.50+8.64)*10 m2 409.90
RAZEM 409.90

10
d.1

KNR 2-02 1610-02 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

11.18*11.10+6.45*13.50 m2 211.17
RAZEM 211.17
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