
TAPETOWANIESZCZECIN.PL

Cięcie przez dwa Cięcie przez środek zakładki, aby uzyskać 
efekt na tzw. styk
Dłuższe bryty do położenia, wyższa drabina 
lub rusztowanie

Tapety montowane w kuchni lub w łazience, 
czy w wiatrołapie

Tapety montowane w wiatrołapie, przedpokoju, 
na skosach, na klatce schodowej, w garderobie

Montaż poza standardowymi godzinami pracy

Montaż na sufitach, z obróbką schodów, świateł 
schodowych, półokrągłe ściany, wysokość powyżej 5m

Ściany powyżej wysokości 3,20cm

+ 10% ceny

+ 20% ceny

+ 20% ceny

+ 20% ceny

+ 25% ceny

+ 25% ceny

+ 25% ceny

+ 50% ceny

Tapety szersze niż 100cm

Tapety montowane w poziomie

Tapety montowane w miejscach o zwiększonej wilgotności

Tapety montowane w trudnodostępnych miejscach

Montaż po 18.00 lub w niedziele i święta

Montaż w miejscach ze szczególnymi utrudnieniami

Koszty dodatkowe

Tapetowanie

Rodzaj usługi Cena netto

Łączenia tapet są w poziomie, do montażu 
wymagane jest więcej osób

Szerokość brytu tapety jest większa niż 100cm, 
do montażu wymagane jest więcej osób

Rodzaj tapety Cena netto dodatkowe informacje

40zł / m2

40zł / m2

40zł / m2

40zł / m2

45zł / m2

45zł / m2

45zł / m2

45zł / m2

50zł / m2

50zł / m2

cena netto dodatkowe informacje

25zł / m2

55zł / m2

25zł / m2

15zł / m2

Tapeta winylowa

Tapeta flizelinowa

Tapety obiektowe 

Flizelina podkładowa 

Tapeta papierowa

Tapeta samoprzylepna

Tapety flokowane, materiałowe, bambusowe, tekstylne

Tapety z kulkami,szkłem kwarcowym, diamencikami 

Tapety na słomce, zamszowe, jedwabne, korkowe

Nakładanie warstwy hydroizolacji

Montaż tapety w systemie WET

Impregnacja żywicą

Obróbka silikonem

Tapety WET System

Fototapety

Tapeta w rolkach o szerokośći do 70cm

Tapeta w rolkach o szerokośći do 70cm

Większość kolekcji: VESCOM, NEWMOR, SUWIDE

Cena z materiałem

Tapeta w rolkach o szerokośći do 70cm

Fototapety papierowe, winylowe, flizelinowe,
z laminatem, na flizelinie, samoprzylepne

Minimalne zamówienie 300zł

Minimalne zamówienie 300zł

Minimalne zamówienie 200zł

Minimalne zamówienie 500zł

Na płasko Jedna strona drzwi, bez zawijania materiału, ok. 2m2

Jedna strona drzwi, zawijanie materiału na 
krawędziach bocznych i górnej

Jedna strona drzwi, zawijanie materiału na krawędziach
bocznych i górnej oraz tapety ze ściany w otwór drzwiowy.

Z wywinięciem na drzwi

200zł / szt

250zł / szt

300zł / sztZ wywinięciem na drzwi i ościeże

* Demontaż zamków i okuć oraz późniejszą regulację na zawiasach i zamkach organizuje zlecający.

Usługi dodatkowe

Oklejanie drzwi * Cena netto

dodatkowe informacje

dodatkowe informacje

Gruntowanie Grunt odpowiedni do tapety, minimalna kwota 150zł

Preparat przeznaczony do usuwania danego 
rodzaju tapet, minimalna kwota 200zł

Tylko po wcześniejszym ustaleniu

Tylko po wcześniejszym ustaleniu

Usuwanie starej tapety

10zł / m2

20zł / m2

20zł / m2

25zł / mb

100zł / szt 

50zł / szt.

Malowanie ścian / tapet

Montaż narożnika

Demontaż kaloryferów i telewizora

Demontaż kinkietów

Rodzaj usługi Cena netto

 Narożniki dodatkowo płatne 25zł /szt., minimalna
kwota 150zł

Farba dobrana do podłoża, 
minimalna kwota 200zł

dodatkowe informacje



TAPETOWANIESZCZECIN.PL

Kwota minimalna za montaż wynosi 300zł netto w tygodniu i 400zł netto po godzinach pracy, w niedziele i święta

Tapetowanie powyżej 100m2 wyceniane jest indywidualnie 

Wszystkie ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.

Za nasze usługi możecie Państwo zapłacić gotówką lub przelewem na podstawie zlecenia przed rozpoczęciem prac

Wszystkie ceny zawierają materiały potrzebne do  przyklejenia tapety lub wykonania usługi oraz dojazd w obrębie Szczecina

Firma udziela 2 letniej gwarancji na usługi

Firma nie odpowiada za brak możliwości montażu w ustalonym terminie z winy klienta bądź innych ekip budowlano-remontowych.
Za przyjazd umówionej ekipy w umówionym terminie bez możliwości montażu  zleceniodawca ponosi opłatę w wysokośći 200zł  

Firma nie udziela żadnej gwarancji w przypadku źle przygotowanych ścian, bądź w przypadku kładzenia tapety na inną tapetę

Istotne informacje dodatkowe


