
Docieplenie poddasza (lok.12.21.22 )i remont kominów ul. Napoleońska 25A w Mławie

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Docieplenie poddasza (lok.12.21.22 )i remont kominów ul. Napoleońska 25A w Mławie

1 KNR 9-29
0107-05

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2 - okładzina podwójna
(3,00*8,4)+(7,5*3,0)+(1,5*4,0)+(1,5*5,7)+(1,5*6,5)

m2

72 m2 72,000

RAZEM 72,000

2 KNR 9-29
0209-04

Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej
poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8
cm
(3,60*8,0)+(4,0*1,5)+(3,5*3,6)+(2*0,8)+(7,0*3,6)+(4,0*
3,6)+(6*3,6)

m2

110,20 m2 110,200

RAZEM 110,200

3 KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho ścianki
pod skosami - wełna z odzysku
(6,9*1,06)+(1,1*1,28)+(2,3*1,09)+(4,3*0,85)+(5,7*0,85)
+(7*0,85)

m2

25,69 m2 25,690

RAZEM 25,690

4 KNR 7-24
0405-08

Izolacja o grubości 80-150 mm ciekłym poliuretanem
ścian skośnych i powierzchni płaskich ponad 5 m2
(3,60*8,0)+(4,0*1,5)+(3,5*3,6)+(2*0,8)+(7,0*3,6)+(4,0*
3,6)+(6*3,6)

m2

72 m2 72,000

RAZEM 72,000

5 KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
(3,00*8,4)+(7,5*3,0)+(1,5*4,0)+(1,5*5,7)+(1,5*6,5)

m2

72 m2 72,000

RAZEM 72,000

6 KNR-W 2-
02 2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na
stropach  j.w

m2

72 m2 72,000

RAZEM 72,000

7 KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

45,60 m 45,600

RAZEM 45,600

8 KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

110,20 m2 110,200

RAZEM 110,200

9 KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

83,94 m2 83,940

RAZEM 83,940

10 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -
ułożenie siatki i kleju

m2

46,43 m2 46,430

RAZEM 46,430

11 KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na otworach
kominowych (wentylacyjnych)

m2

3,45 m2 3,450

RAZEM 3,450

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 3835
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12 KNR 2-02

0506-01
Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy
ocynkowanej  krawędzi czapek kominowych

m2

9,30 m2 9,300

RAZEM 9,300

13 NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie czapek kominowych  papą zgrzewalną m2

11,3 m2 11,300

RAZEM 11,300

14 KNR 4-04
1101-01

Transport gruzu i płyt  z terenu budowy przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym  na
odległość do 1 km

m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000

15 KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym  -
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 3

m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 3835
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	Wydruk
	Obmiar
	Pozycja: Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna (3,00*8,4)+(7,5*3,0)+(1,5*4,0)+(1,5*5,7)+(1,5*6,5)
	72

	Pozycja: Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm (3,60*8,0)+(4,0*1,5)+(3,5*3,6)+(2*0,8)+(7,0*3,6)+(4,0*3,6)+(6*3,6)
	110,20

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho ścianki pod skosami - wełna z odzysku (6,9*1,06)+(1,1*1,28)+(2,3*1,09)+(4,3*0,85)+(5,7*0,85)+(7*0,85)
	25,69

	Pozycja: Izolacja o grubości 80-150 mm ciekłym poliuretanem ścian skośnych i powierzchni płaskich ponad 5 m2 (3,60*8,0)+(4,0*1,5)+(3,5*3,6)+(2*0,8)+(7,0*3,6)+(4,0*3,6)+(6*3,6)
	72

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (3,00*8,4)+(7,5*3,0)+(1,5*4,0)+(1,5*5,7)+(1,5*6,5)
	72

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach  j.w
	72

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
	45,60

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	110,20

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	83,94

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - ułożenie siatki i kleju
	46,43

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na otworach kominowych (wentylacyjnych)
	3,45

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej  krawędzi czapek kominowych
	9,30

	Pozycja: (z.V) Pokrycie czapek kominowych  papą zgrzewalną
	11,3

	Pozycja: Transport gruzu i płyt  z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym  na odległość do 1 km
	1

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym  - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 3
	1




