
Cennik poglądowy usług 

 

Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto Uwagi 

Usuwanie i polerowanie powierzchni szklanych 

Usuwanie rys z szyb okiennych, witryn sklepowych 

Zarysowanie zajmujące powierzchnie kartki A4, Dokładna cena uzależniona jest od ilości, głębokości rys zostanie podana 
przed wykonaniem usługi po przesłaniu dwóch ujęć uszkodzenia. 

Powierzchnia 1 x A4 od 80,00 zł 98,40 zł 

(wycena*) realnie większość 
tego rodzaju przypadków 
mieści się w kwocie 
120,00(147,00 zł brutto) 

Powierzchnia 2 x A4 od 120,00 zł 147,00 zł 

(wycena*) realnie większość 
tego rodzaju przypadków 
mieści się w kwocie 
135,00(166,05 zł brutto) 

Powierzchnia 3 x A4 od 140,00 zł 172,20 zł 
(wycena*) realnie większość 
takich przypadków mieści się 
w  podanej kwocie 

Powierzchnia 4 x A4 od 160,00 zł 196,80 zł 
(wycena*) realnie większość 
takich przypadków mieści się 
w  podanej kwocie 

    

Usuwanie popaleń 

Popalenia powstałe podczas prac spawalniczych, bądź szlifowania elementów stalowych. Cena usługi uzależniona jest od 
intensywności (głębokość i ilość) popaleń 

Usuwanie popaleń o niskiej 
intensywności, na powierzchni do 
1m2 od 

140,00 zł 172,20 zł   

Usuwanie popaleń o wysokiej 
intensywności, na powierzchni do 
1m2 od 

170,00 zł 209,01 zł  

    

Czyszczenie powierzchni szklanych 

Usuwanie osadu (kamienia) ze szkła 

Dokładna cena zostanie podana po przedstawieniu zdjęć, uzależniona jest od grubości osadu 

Usuwanie osadu chemiczne od Wycena  indywidualna 1m2 

Usuwanie mechaniczne osadu 
(kamienia) od 

Wycena  indywidualna 1m2 

    

Usuwanie graffiti 

Dokładna cena zostanie podana po przedstawieniu minimum dwóch ujęć powierzchni, uzależniona jest od stanu 
powierzchni szklanej i użytych farb. 

Usuwanie chemiczne (bez 
uszkodzeń mechanicznych 
powierzchni) od 

Wycena  indywidualna 1m2 

Usuwanie mechaniczne (likwidacja 
rys, śladów po kwasie itp.) od 

Wycena  indywidualna 1m2 

    

Usuwanie kleju po plakatach itp 

To najczęściej proces hybrydowy. Dokładna cena zostanie podana po przedstawieniu minimum dwóch ujęć powierzchni, 
uzależniona jest od stanu powierzchni szklanej i użytych klei. 
 
 
  



Cennik poglądowy usług 

Usuwanie chemiczne (bez 
uszkodzeń mechanicznych 
powierzchni) od 

Wycena  indywidualna 1m2 

Usuwanie hybrydowe (chemiczne + 
mechaniczne usuwanie rys) od 

80,00 zł 98,40 zł 1m2 

    

Polerowanie i naprawa ubytków stolarki okiennej PCV 

Wycena usunięcia uszkodzenia powstałego na powierzchni stolarki okiennej PCV zależna jest od intensywności 
uszkodzeń powierzchni i ich głębokości i koloru samej stolarki 

Naprawa niewymagająca 
uzupełniania ubytków od 

Wycena  indywidualna   

Naprawy wymagające uzupełnienia 
materiału od 

70,00 zł 86,10 zł  

    

Polerowanie, naprawa parapetów i innych elementów z konglomeratów 

Polerowanie zarysowań 

Dokładna cena zostanie przedstawiona po przesłaniu minimum dwóch ujęć danej powierzchni, cena uzależniona jest od 
ilości oraz głębokości rys (bez uzupełniania ubytków) 

Polerowanie zarysowań od 70,00 zł 86,10 zł  

    

Naprawa ubytków elementów wykonanych z konglomeratów 

Dokładna cena zostanie przedstawiona po przesłaniu minimum dwóch ujęć danej powierzchni, cena uzależniona jest od 
ilości, głębokości i wielkości pojedynczego ubytku 

Naprawa i polerowanie ubytków od 85,00 zł 108,00 zł   
    

Usługi skierowane dla firm budowlanych, transportu miejskiego 

Usuwanie rys z szyb, szklanych 
elementów fasad, stolarki PCV, 
konglomeratów 

Wycena  indywidualna  

Usuwanie graffiti z szyb Wycena  indywidualna   

    
Podane ceny są poglądowe i stanowią podstawę do końcowej wyceny usługi , która uzależniona jest od intensywności 
uszkodzenia 
Stawka VAT 23% 

 


