
http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/

tel. 794 358 367

Zestawienie cenowe systemów balkonowych / tarasowych

Poniższa tabela obrazuje uśredniony koszt materiałów potrzebny do wykonania nawierzchni 
balkonowej / tarasowej ( do podanych cen należy doliczyć koszt robocizny )

NAZWA SKADNIKI SYSTEMU CENA ZA M2

Płytki ceramiczne Ceresit
 Paradyż 

205 zł / m2

Kompozytowe deski tarasowe
Papa zgrzewalna IZOLMAT

Deska tarasowa Redwood
290 zł / m2

Sika Balkony Standard Sikafloor 400 N+

( System ten jest przeznaczony na balkony i tarasy o
lekkim i średnim obciążeniu ruchem. Może być nanoszony
na posadzki betonowe, zaprawy cementowe oraz płytki. )

SikaFloor 156
SikaFloor 400 N+
Sikafloor 410 N

65,16 zł / m2

Sika Balkony Premium UNI

Ekonomiczna, antypoślizgowa warstwa wierzchnia 

( System bazuje na warstwie żywicy poliuretanowej
wzmacnianej matą z włókna szklanego, zapewniając

jednocześnie odpowiednią wodoszczelność, antypoślizgowość,
odporność na warunki atmosferyczne oraz elastyczność. System
moze być stosowany na podłoże betonowe, jastrychy, drewno

jak również stare płytki ceramiczne. )

Sika® Bonding Primer
Sikadur® 31 CF Rapid

Sikafloor®-405
Sika® Reemat Premium
Sikafloor®-416 + Anti

Slip Agent 4%

202,15 zł / m2

http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/


Sika Balkony Premium DECO

Dekoracyjna warstwa wierzchnia z niewielką ilością
chipsów 

( System bazuje na warstwie żywicy poliuretanowej
wzmacnianej matą z włókna szklanego, zapewniając

jednocześnie odpowiednią wodoszczelność, antypoślizgowość,
odporność na warunki atmosferyczne oraz elastyczność. System
moze być stosowany na podłoże betonowe, jastrychy, drewno

jak również stare płytki ceramiczne. )

Sika® Bonding Primer
Sikadur® 31 CF Rapid

Sikafloor®-405
Sika® Reemat Premium

Sika Colour Chips
Sikafloor®-416 + Anti

Slip Agent 4%

205,90 zł / m2

Sika Balkony Premium SOLID

Antypoślizgowa barwna warstwa wierzchnia. 

Posypka z piasku kwarcowego o wybranej granulacji
doszczelniona żywicą w wybranym kolorze.

( System bazuje na warstwie żywicy poliuretanowej
wzmacnianej matą z włókna szklanego, zapewniając

jednocześnie odpowiednią wodoszczelność, antypoślizgowość,
odporność na warunki atmosferyczne oraz elastyczność. System
moze być stosowany na podłoże betonowe, jastrychy, drewno

jak również stare płytki ceramiczne. )

Sika® Bonding Primer
Sikadur® 31 CF Rapid

Sikafloor®-405
Sika® Reemat Premium
Sika Sand 0,3 - 0,8 mm 253,74 zł / m2

Szczegółowa kalkulacja systemów obrazuje poniższe zestawienie, w naszej kalkulacji zastosowaliśmy ceny brutto (stanu na I 
-szy kwartał 2015) według informacji zawartych na stronach www.ceresit.pl, www.paradyz.com, oraz www.leroymerlin.pl.

Poniższe wyceny zawierają koszt samego materiału użytego do wykończenia balkonu / tarasu. Założyliśmy iż podłoże tj. płyta
balkonu / tarasu jest już przygotowana, prace rozpoczynamy od wykonania hydroizolacji + wykonanie warstwy wierzchniej.

Przedstawione ceny Systemów Sika są cenami katalogowymi i  nie zawierają aktualnych rabatów, skontaktuj się z nami by 
poznać aktualne ceny 

http://www.leroymerlin.pl/
http://www.paradyz.com/
http://www.ceresit.pl/


KOSZT MATERIAŁU – System Ceresit + Płytki klinkierowe Paradyż http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/

Kalkulacja dla tarasu o powierzchni 10 m2 – podłoże przygotowane tel. 794 358 367 

LP. SKŁADNIK ZUŻYCIE        CENA

1 CT 17 (Grunt głęboko penetrujący) (1 x 10 litrów) x 96,62 zł
118,84 zł 

2 CR 166 (Powłoka uszczelniająca)
(2 x (składnik A (25 kg) + składnik B(10 l))) x 350,26 
zł 861,64 zł 

3 CT 17 (Grunt głęboko penetrujący) (1 x 10 litrów) x 96,62 zł
118,84 zł

4
CM 17 (Elastyczna zaprawa klejąca 
"SuperFlex")

(2 x 25 kg) x 82,96 zł
204,08 zł

5 CE 43 (Spoina uniwersalna elastyczna) (1 x 5 kg) x 34,28 zł
22,66 zł

6
Płytki klinkierowe - Paradyż Klinkier 
Aquarius

(11 x 1 ) x 65,81 zł/m2
723 zł

7 Razem dla 10 m2
2049 zł

8 Koszt materiału na 1 m2 205 zł / m2

DO PODANEJ CENY NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT ROBOCIZNY

W kalkulacji wykorzystano ceny brutto pobrane ze stron.

1. System Hydroizolacji Ceresit - http://www.ceresit.pl/kalkulator/files/index1.html
2. Płytki Klinkierowe Paradeyż - http://www.paradyz.com/plytki/klinkier/aquarius/aquarius-plytka-bazowa-30x30

http://www.paradyz.com/plytki/klinkier/aquarius/aquarius-plytka-bazowa-30x30
http://www.ceresit.pl/kalkulator/files/index1.html
http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/


KOSZT MATERIAŁU – Deska Kompozytowa + Papa termozgrzewalna http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/

Kalkulacja dla tarasu o powierzchni 10 m2 – podłoże przygotowane tel. 794 358 367 

LP. SKŁADNIK ZUŻYCIE        CENA

1 Grunt bitumiczny KONCENTRAT ULTRAMENT (1 x 2,5 litra) x 41 zł
41 zł 

2 Papa zgrzewalna podkładowa PLAN PYE V100 
S3,5 7,5 M2 IZOLMAT

(2 x rolka ) x 129  zł
258 zł 

3 Papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE 
V100S4,5 SS IZOLMAT

(2 x rolka) x 139 zł
279 zł

4 Legar kompozytowy XYLTECH 10 szt x 39,50 zł
395 zł

5 Zestaw klipsów i wkrętów do montażu deski 
tarasowej XYLTECH

(2 x opakowanie) x 79 zł
158 zł

6 Deska tarasowa kompozytowa REDWOOD 
XYLTECH

36 szt x 49 zł
1764 zł

7 Razem dla 10 m2
2895 zł

8 Koszt materiału na 1 m2 290 zł / m2

DO PODANEJ CENY NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT ROBOCIZNY

W kalkulacji wykorzystano ceny brutto pobrane ze stron.
1. Ceny z marketu budowlanego Leroy Merlin - http://www.leroymerlin.pl/

http://www.leroymerlin.pl/
http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/


KOSZT MATERIAŁU – Sika Balcony Standard                             http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/

Aktualne ceny materiałów Sika - http://remont.biz.pl/sklep/735-sika-balcony-standard-system-sikafloor-400-n-elastic-

http://remont.biz.pl/sklep/735-sika-balcony-standard-system-sikafloor-400-n-elastic-
http://remont.biz.pl/na-zewnatrz/balkon/


Aktualne ceny materiałów Sika - http://remont.biz.pl/sklep/737-sika-balcony-premium

http://remont.biz.pl/sklep/737-sika-balcony-premium


Aktualne ceny materiałów Sika - http://remont.biz.pl/sklep/737-sika-balcony-premium

http://remont.biz.pl/sklep/737-sika-balcony-premium


Aktualne ceny materiałów Sika - http://remont.biz.pl/sklep/737-sika-balcony-premium

http://remont.biz.pl/sklep/737-sika-balcony-premium
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