
Tabela przedmiaru robót

TERMOMODERNIZACJA FUNDAMENTÓW I REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. TERMOMODERNIZACJA FUNDAMENTÓW I 
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

Dział nr 1.1. Docieplenie elewacji - rusztowania
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]

m2     4494,0300Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 
(pozycja zawiera czas pracy rusztowań)

1 KNR 2-02 
1604-01

S.00.00.

321*14    4494,00000

m/1
00m

2

      44,9000(z.V) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe - 
dodatek za transport

2 NNRNKB 202 
1611a-05

S.00.00.

Dział nr 1.2. Roboty przygotowawcze

m2     4494,0000(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych -3 NNRNKB 202 
1622a-01

S.00.00.

4494,0    4494,00000

m2      767,0000Osłony okien i drzwi folią polietylenową4 KNR-W 2-02 
0923-01

S.00.00.

589+62*2+20+8,5*4     767,00000

m      220,0000Rozebranie rur spustowych5 KNR-W 4-01 
0545-06

S.02.04.

8*12.5+10*9+12*2,5     220,00000

m       12,0000Rozebranie rynny6 KNR-W 4-01 
0545-04

S.02.04.

12*1,0      12,00000

m2      206,0000Rozebranie okładziny ściennej z płytek7 KNR 4-01 
0819-15

S.02.04.

206     206,00000

m2      322,3000Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów, pasów podrynnowych 
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

8 KNR 4-01 
0535-08

S.02.04.

<mury ogniowe>(77+69+69+77+6*18)*0.5

<podokienniki>0.25*(1.25*92+1.75*44+2.50*8+3.0*4+1.25*(9+19+8+8
+16+12+20+4+8+20)+1.75*48+0.7*12)

<obróbka tarasów>0,25*(2,5+15,0)

m3        8,4000Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł lub bloczków z 
betonu komurkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - 
rozebranie łuków

9 KNR 4-01 
0349-02

S.02.04.

14*0,3*2       8,40000

m3       12,7000Poszerzenie i wykonanie otworów. Wykucie otworów w 
ścianach z cegieł, bloczków z betonu komurkowego, luksferów 
na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

10 KNR 4-01 
0329-05

S.02.04.

0.4*12*0.3+2.0*0.3*8+1.1*16*0.3+1.0*2*0.3+0.89*2*0.3      12,65000

m3       23,4000Transport gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 
5 km, wraz z utylizacją gruzu

11 KNR 4-04 
1101-02 + + 

KNR

S.02.04.

(206*0,05+8,40)*1,25      23,38000

Dział nr 1.3. Roboty murarskie i adaptacyjne
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. Roboty murarskie i adaptacyjne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kg      700,0000Wykonanie i montaż stalowych elementów wzmocnieniea 
nadproża

12 KNR 4-01 
1303-02

S.03.01.

28*25     700,00000

m3        1,4000Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami lub bloczkami z 
betonu komurkowego i uzupełnienie tynku obustronnnie

13 KNR 4-01 
0304-01

S.03.04.

0.4*12*0.3       1,44000

Dział nr 1.4. Montaż stolarki na klatkach schodowych

m2       12,0000Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi dwukomorowymi - 6szt. drzwi 
zewnętrznych wejściowych 100x200 z przegrodą termiczną, 
oszklone

14 KNR 0-19  
0931-0602

m2       12,7000Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany15 KNR K-04 
0101-01

S.07.00.

0.4*12*0.3+2.0*0.3*8+1.1*16*0.3+1.0*2*0.3+0.89*2*0.3      12,65000

m2       37,4000Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

16 KNR 0-19 
1023-09

S.06.02.

2.0*8+1.1*16+1.0*2+0.89*2      37,38000

m       12,7000Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z 
cegieł lub betonowym na stykach murów z 
ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.

17 KNR 4-01 
0707-05

S.06.02.

12,7      12,70000

szt       28,0000Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych18 KNR-W 2-02 
0135-02

S.06.02.

8+16+2+2      28,00000

Dział nr 1.5. Roboty malarskie ściany wewnętrzne klatek 
schodowych od strony wymienianych okien

m2      788,0000Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany19 KNR K-04 
0101-01

S.07.00.

(39*4+21+10*2)*4     788,00000

m2      788,0000Przygotowanie podłoża na ścianach i sufitach - ręczne 
gruntowanie

20 KNNR 2 
0903-03

S.07.00.

(39*4+21+10*2)*4     788,00000

m2      788,0000Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

21 KNR 2-02 
2009-02

S.07.00.

(39*4+21+10*2)*4     788,00000

m2      788,0000Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami - jednokrotne 
gruntowanie

22 KNR K-04 
0101-05

S.07.00.

(39*4+21+10*2)*4     788,00000

m2      788,0000Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich bez gruntowania

23 KNR 2-02 
1505-01

S.07.00.

(39*4+21+10*2)*4     788,00000

m2      788,0000Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze 
malowanie

24 KNR 2-02 
1505-02

S.07.00.

(39*4+21+10*2)*4     788,00000

Dział nr 1.6. Ocieplenie fundamentów pod i nad ziemią
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6. Ocieplenie fundamentów pod i nad ziemią

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3      390,0000Odkopanie fundamentów na średnią głębokość 130 cm w 
gruncie kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - w celu 
docieplenia ścian fundamentowych. wraz z rozebraniem 
elementów nawierzchni (do ponownego odtworzenia)

25 KNNR 3 
0101-03

S.02.03.

150*2*1*1.3     390,00000

m2      660,0000Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

26 KNR 0-17 
2608-01

S.07.00.

150*2*1*(1.3+0,9)     660,00000

m2      660,0000Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu 
szczotek stalowych

27 KNR-W 4-01 
0619-03

S.07.00.

660,0     660,00000

m2      660,0000Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

28 KNR 0-17 
2608-03

S.07.00.

660,0     660,00000

m2      660,0000Izolacje przeciwwilgoc. izolacja pionowa - zaprawa 
cementowo - polimerowa, bezrozpuszczalnikowy lepik  
bitumiczny na zimno;

29 KNR 2-02 
0603-09 + + 

KNR

S.07.00.

660     660,00000

m2      660,0000Przyklejenie płyt z polistyren ekstrudowany XPS - gr. 5 cm - do 
głębokości 130 cm poniżej poziomu terenu, przy użyciu 
gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności 
do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa

30 KNR 0-23 
2612-02

S.07.00.

660     660,00000

m2       14,4000(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

31 NNRNKB 202 
0541-02

S.07.00.

48*1,2*0,25      14,40000

m2       11,5000Przygotowanie podłoża i docieplenie ościeży płytami 
styropianowymi gr. 2 cm EPS 100-038, przy użyciu gotowych 
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do 
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa) wraz z 
położeniem warstwy siatki o gramaturze min. 145 g/m2 - z 
wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 
silikonowego tynku dekoracyjnego

32 KNR 0-23 
2614-08

S.07.00.

48*2.40*0,1      11,52000

m      115,2000Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 
ochronnym (z siatką) - okienka piwniczne

33 KNR 0-23 
2614-1

S.07.00.

48*2,40     115,20000

m2      660,0000Wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach fundamentowych 
(zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i 
styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2)

34 KNR 0-23 
2612-06

S.07.00.

660,0     660,00000

m2      671,5000Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ościeżach i 
ścianach fundamentowych (zaprawa klejowa o przyczepności 
do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o 
gramaturze min. 145 g/m2)

35 KNR 0-23 
2612-07

S.07.00.

660,0+11.5     671,50000

m2       75,0000(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu do 25 cm - obróbki blacharskie nowego 
docieplenia

36 NNRNKB 202 
0541-01

S.05.03.

150*2*0,25      75,00000

m2      390,0000Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa - poniżej poziomu gruntu

37 KNR 2-02 
0603-09

S.07.00.

150*2*1*(1.3)     390,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6. Ocieplenie fundamentów pod i nad ziemią

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      390,0000Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga  
warstwa

38 KNR 2-02 
0603-1

S.07.00.

390,0     390,00000

m2      270,0000Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; 
podłoże silnie chłonące - farba podkładowa

39 KNR AT-31 
0602-02

S.07.00.

150*2*1*(0.9)     270,00000

m2      270,0000Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; 
podłoże silnie chłonące - farba nawierzchniowa  farba 
nawierzchniowa strukturalną

40 KNR AT-31 
0602-02

S.07.00.

150*2*1*(0.9)     270,00000

m2      390,0000Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez 
gruntowania powierzchni

41 KNNR-W 3 
0207-01

S.04.01.

150*2*1*(1.3)     390,00000

m3      450,0000Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 
m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

42 KNNR 1 
0317-01

S.02.03.

450,0     450,00000

Dział nr 1.7. Opaska odwadniająca wokół budynku

m2      300,0000Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębokości 
koryta 15 cm, wraz z rozplantowaniem gruntu

43 KNR 2-31 
0102-01 + + 

KNR

S.08.00.

150*2*1     300,00000

m      270,0000Rowki pod obrzeża44 KNR 2-31 
0401-02

S.08.00.

150*2-15*2     270,00000

m3        8,9000Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/1545 KNR 2-31 
0402-03

S.08.00.

270*0,033       8,91000

m      270,0000Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z 
wyp.spoin zaprawą cem.

46 KNR 2-31 
0407-01

S.08.00.

270,0     270,00000

m2      300,0000Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

47 KNNR 6 
0103-03

S.08.00.

300,0     300,00000

m2      300,0000Podbudowa z pospółki (pod opaski) - średnia grubość 15 cm 
po zagęszczeniu

48 KNR 2-31 
0104-01 + + 

KNR

S.08.00.

150*2     300,00000

m2      300,0000Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem (kostka kolorowa)

49 KNR 2-31 
0511-02

S.08.00.

300,0     300,00000

Dział nr 1.8. Remont ścian nadziemia

m2       16,0000Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - 
przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 gr. 10 cm do 
ścian (docieplenie zamurwanych otworów okiennych)

50 KNR 0-17 
2609-01

S.07.00.

16      16,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.8. Remont ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.       64,0000Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z gazobetonu

51 KNR 0-17 
2609-03

S.07.00.

16*4      64,00000

m2     2478,0000Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

52 KNR 0-17 
2608-01

S.07.00.

1270+834+127*2+120    2478,00000

m2     2478,0000Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek 
stalowych

53 KNR-W 4-01 
0619-03

S.07.00.

2478    2478,00000

m2     2478,0000Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

54 KNR 0-17 
2608-03

S.07.00.

2478    2478,00000

m      321,0000Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
zamocowanie listwy cokołowej

55 KNR 0-23 
2612-09

S.07.00.

321,0     321,00000

m2     2494,0000Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS 
100-038 gr. 5 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących 
(zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i 
styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku 
silikonowego wraz z ochroną narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym. Przymocowanie płyt styropianowych 
za pomocą dybli plastikowych z rdzeniem metalowym do ścian 
z gazobetonu (4szt/1m2)

56 KNR 0-23 
2614-02

S.07.00.

2478+16    2494,00000

m2      300,0000Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przed 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej, przyklejenie jednej 
dodatkowej warswty warstwy siatki na ścianach, do wysokości 
1m

57 KNR 0-17 
2609-06

S.07.00.

(150+150)*1,0     300,00000

m2       21,3000Przygotowanie podłoża i ocieplenie ościeży płytami 
styropianowymi gr. 2 cm EPS 100-038, przy użyciu gotowych 
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do 
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa) wraz z 
położeniem warstwy siatki o gramaturze min. 145 g/m2 - z 
wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 
silikonowego tynku dekoracyjnego

58 KNR 0-23 
2614-08

S.07.00.

(6.80*8+4.40*16+4.50*2+4.00*2)*0.15      21,27000

m      157,8000Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 
ochronnym (z siatką) - nowy gzyms i nowe okna

59 KNR 0-23 
2614-1

S.07.00.

16+(6.80*8+4.40*16+4.50*2+4.00*2)     157,80000

m2      126,7000(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

60 NNRNKB 202 
0541-02

S.07.00.

<podokienniki>0.25*(1.25*92+1.75*44+2.50*8+3.0*4+1.25*(9+19+8+8
+16+12+20+4+8+20)+1.75*48+0.7*12)

<podokienniki nowe>0.25*(28*1,25)

m2      200,0000(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm - murki dachowe

61 NNRNKB 202 
0541-02

S.05.03.

<mury ogniowe>(77+69+69+77+6*18)*0.5

m2       76,6000Kolumny. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie

62 KNR 0-23 
2611-02 
analogia

S.07.00.
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.8. Remont ścian nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

3.4*1.6*6+1,0*11*4      76,64000

m2       76,6000Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego na 
kolumnach

63 KNR 0-23 
2612-06

S.07.00.

76,6      76,60000

m2       76,6000Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; 
podłoże silnie chłonące - farba podkładowa

64 KNR AT-31 
0602-02

S.07.00.

76,60      76,60000

m2       76,6000Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; 
podłoże silnie chłonące - farba nawierzchniowa strukturalną

65 KNR AT-31 
0602-02

S.07.00.

76.60      76,60000

Dział nr 1.9. Roboty wykończeniowe - odprowadzenie 
wody

m       12,0000Montaż rynien fi 150 mm z blachy powlekanej, kolor66 NNRNKB 202 
0547-01

S.05.03.

12      12,00000

szt.       12,0000Montaż denek rynien dachowych fi 150 mm z blachy 
ocynkowanej powlekanej, kolor

67 NNRNKB 202 
0547-04

S.05.03.

12      12,00000

szt.       12,0000Montaż sztucerów 150/100 mm z blachy ocynkowanej 
powlekanej, kolor

68 NNRNKB 202 
0547-02

S.05.03.

12      12,00000

m      220,0000Montaż rur spustowych fi 100 mm z blachy ocynkowanej 
powlekanej, kolor

69 NNRNKB 202 
0550-03

S.05.03.

(8*12.5+10*9+12*2.5)     220,00000

szt.       28,0000Montaż kolanek i wylewek rur spustowych fi 100 mm z blachy 
ocynkowanej powlekanej, kolor

70 NNRNKB 202 
0550-07

S.05.03.

28,0      28,00000

Dział nr 1.10. Odnowienie balustrad i przebudowa 
mocowań na tarasach parteru

m2      148,0000Odnowienie istniejącej balustrady. Czyszczenie 
drob.elem.strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II 
st.czystości

71 KNR 2-33 
0718-06

S.00.00.

148     148,00000

m2      148,0000Odnowienie istniejącej balustrady. Malowanie drobnych 
elementów ręczne pędzlem - jedna warstwa podkład

72 KNR 2-33 
0718-09

S.00.00.

148     148,00000

m2      148,0000Odnowienie istniejącej balustrady. Malowanie drobnych 
elementów  ręczne pędzlem - jedna warstwa nawierzchnia

73 KNR 2-33 
0718-09

S.00.00.

148     148,00000

Dział nr 1.11. Roboty wykończeniowe - daszki  nad 
wejściami z ukształtowaniem spadków

m2       27,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - 
wymiana pokrycia na nowe z ukształtowaniem spadków

74 KNR-W 2-02 
0504-02

S.06.03.

3*3*1,0+9*2*1,0      27,00000

m2       13,5000(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm - murki dachowe

75 NNRNKB 202 
0541-02

S.05.03.

3*3*0,5+9*2*0,5      13,50000

Dział nr 1.12. Daszki systemowe nad balkonami
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.12. Daszki systemowe nad balkonami

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kpl.        2,0000Daszek nad drzwi balkon zadaszenie - 120x100 cm - z 
montażem

76 KNNR 7 
0506-01 
analiza 

indywidualna

S.00.00.

2       2,00000

kpl.        2,0000Daszek nad drzwi balkon zadaszenie - 120x140 cm - z 
montażem

77 KNNR 7 
0506-01 
analiza 

indywidualna

S.00.00.

2       2,00000

kpl.        2,0000Daszek nad drzwi balkon zadaszenie - 120x230 cm - z 
montażem

78 KNNR 7 
0506-01 
analiza 

indywidualna

S.00.00.

2       2,00000

kpl.        4,0000Daszek nad drzwi balkon zadaszenie - 120x420 cm - z 
montażem

79 KNNR 7 
0506-01 
analiza 

indywidualna

S.00.00.

4       4,00000

kpl.        1,0000Daszek nad drzwi balkon zadaszenie - 120x 520cm - z 
montażem

80 KNNR 7 
0506-01 
analiza 

indywidualna

S.00.00.

1       1,00000

Dział nr 1.13. Dach - Docieplenie dachu

m2      750,0000Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy 
termozgrzewalnej dkd; przygotowanie podłoża

81 KNR 0-22 
0528-01

m2      750,0000Izolacje cieplne  płyty steropianowej
 EPS 100-038

82 KNR 2-02  
0613-0300-A

nalogia

1 
m2

     750,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną dwuwarstwowe (metoda w uzgodnieniu 
Zamawiającym)

83 KNR 2-02W 
0504-02

1 
m2

      30,0000Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą 
termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej

84 KNR 2-02W 
0504-03
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