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          DOMY Z DREWNA 

PPUH EBENISTA Jan Stopa 
Mątowskie Pastwiska 30, 82-420 Ryjewo 

NIP 544 104 13 21  REGON 220546651                                                
www.domyebenista.pl   biuro@domyebenista.pl 

 

Z45A D – powierzchnia ok 106 m2

 

 
 

 

 
 

DANE TECHNICZNE 

 

Powierzchnia użytkowa / netto 105,6 / 118,8 m² 

Liczba pokoi 3  + salon 

Powierzchnia zabudowy 75,2 m² 

Kubatura 306 m³ 

Wysokość 8,53 m 

Kąt nachylenia dachu 45° 

Powierzchnia dachu 148,36m² 
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ZAKRES OFEROWANYCH PRAC 

1. Stan surowy zamknięty: 
 
 
 

 
 
 

 
 

Transport do 100 km 

Montaż Domu na fundamencie inwestora 

Podbitka drewniana wystających elementów dachu  

Drewniane elementy ozdobne zewnętrzne: 
-okna + drzwi 

-narożniki budynku 
-deska podrynnowa 

Deska elewacyjna na szczytach  

Wykończenie elewacji: 

- klej + siatka zbrojona 

 - Tynk cienkowarstwowy lekki: baranek biały 

Ocieplenie zewnętrzne: styropian ryflowany 10cm 

Obicie domu membraną wiatroizolacyjną 

Usztywnienie konstrukcji domu płytami drewnopochodnymi 

Konstrukcja ścian zewnętrznych 

4 stronnie strugana z fazowanymi krawędziami 
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Cena: 185 000zł brutto z  8%VAT 

 
 

Konstrukcja Stropu + obicie płytami drewnopochodnymi 22mm 

Konstrukcja ścianek działowych: 
-nośne: konstrukcja drewniana 

-pozostałe: stalowe profil UW CW 100 

Schodki + ławeczka kominiarska 

Orynnowanie metalowe pod kolor blachodachówki 

Blachodachówka + obróbki blacharskie 

Przygotowanie dachu pod pokrycie: łaty + kątry 

Obicie membraną dachową 

Konstrukcja Dachu 

Komin systemowy. Kanał spalinowy + wentylacja 

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe firmy „KMT” kolor 

Okna PCV „DRUTEX” 3-szybowe kolor 
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2. Elementy wykończeniowe: 
 

 

 
 
 

Ocieplenia wewnętrzne wełną mineralną: 
Ściany zewnętrzne: 20cm 

Dach: 25cm 
 

Płyty kartonowo gipsowe (bez szpachlowania) 
-łazienka: wodoodporne  

-pomieszczenie gospodarcze: ognioodporne 
-pozostałe: standard 

Stelaże metalowe CD60, UD27 na uchwytach (zapobiegające pękaniu ścian) 
przygotowane do kręcenia płyt kartonowo-gipsowych 

Usztywnienie wewnętrzne płytami drewnopochodnymi  : 
-ściany zewnętrzne 

-łazienki 

Folia paroizolacyjna na ścianach zewnętrznych 

Wygłuszenie ścian działowych wełną: 10cm 

Posadzka betonowa na styropianie  

Rozprowadzenie rurek do instalacji wodnej i kanalizacyjnej bez przyłączy  

Rozłożenie rurek alupex do ogrzewania podłogowego na ekranie 
 z folii aluminiowej w łazience i wiatrołapie 

Rozprowadzenie rurek alupex do centralnego ogrzewania 

Rozprowadzenie przewodów do instalacji TV 

Rozprowadzenie przewodów do instalacji elektrycznej w peszlach 
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Cena : 79 000zł brutto z 8%VAT 
 

 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                           Serdecznie zapraszamy! 
 

Jan Stopa 
501 598 412 

 
Krzysztof Stopa 

504 191 455 
 
 

Schody ażurowe świerk lub sosna z barierkami 

Parapety drewniane  

Drzwi wewnętrzne drewniane nie malowane, przeszklone, bez klamek 

Dodatki: 

Dodatkowy komin systemowy: 4200 zł brutto 

Dodatkowy pkt. elektryczny: 60 zł brutto 

Dodatkowy pkt. sanitarny: 320 zł brutto 

Dodatkowe ogrzewanie podłogowe: 60zł/m2 brutto 

Boazeria niemalowana zamiast płyty K-G: 35zł/m2 brutto 

Taras niezadaszony z barierkami: 450zł/m2 brutto 

Schodki strychowe: 700zł brutto 

Fundament: 23 000 zł brutto 


