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1.   Posadzki dekoracyjne użytkowe i przemysłowe     
Podłoga mikrocementowa zastosowania domowego - Grigio Futura P    
Podłoga mikrocementowa o podwyższonej twardości - Grigio Extra Dur    
Podłoga mikrocementowa do stref mokrych - Grigio Futura Hydro     
Podłoga mikrocementowa o zwiększonej odporności chemicznej - Grigio EPC3 
Podłoga lastryko-terrazzo PCC     
Podłoga przemysłowa cienkowarstwowa itFlow - GT          

2.   Tynki dekoracyjne mikrocementowe     
Tynk dekoracyjny mikrocementowy do stref suchych - Grigio Futura M    
Tynk dekoracyjny mikrocementowy do stref mokrych - Grigio Futura Hydro   

3. Schody betonowe   
    Schody z mikrocementu
     
4.   Panele ścienne i płyty betonowe GRC          
Betonowy panel ścienny wielkoformatowy - Magnat     
Betonowe płyty ścienne i elewacyjne - GRC     
     
5.   Blaty kuchenne          
Betonowy prefabrykowane blaty kuchenne i łazienkowe     
Mikrocementowe blaty kuchenne i łazienkowe     
     
6.   Fronty (drzwiczki) meblowe          
Powłoki mikrocementowe na frontach meblowych i drzwiach pokojowych  
     
7.   Umywalki i zlewozmywaki          
Umywalki z betonu architektonicznego GRC     
     
8.   Usługi dodatkowe - naprawa i serwis          
Naprawa posadzek dekoracyjnych     
Szlifowanie i lakierowanie betonu     
Zabezpieczenie betonu - lakierowanie i impregnacja     

SPIS TREŚCI
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Posadzka dekoracyjna do domu lub mieszkania. Tradycyjny system 3 milimetro-
wego mikrocementu aplikowany metodą  szpachlową, charakteryzuje się  
smugami i przebarwieniami kolorystycznymi, typowymi dla tego gatunku pod-
łogi. Posadzka o średniej twardości, dużej elastyczności, ciepła i aksamitna                  
w dotyku nawet gołą stopą. Łatwa w codziennym utrzymaniu czystości przy 
użyciu tradycyjnych środków myjących. Nadaje się do położenia na każdy 
rodzaj ogrzewania podłogowego. Bezpieczna dla ludzi i zwierząt, nawet przy 
skłonnościach alergicznych.

Cennik wykonania posadzki

POSADZKI MIKROCEMENT

system Grigio P do 50 od 50 do 100 powyżej 100
dowolny kolor 350,00 zł 300,00 zł 250,00 zł

powierzchnia posadzki m2

PODŁOGA MIKROCEMENTOWA
ZASTOSOWANIA DOMOWEGO
- GRIGIO FUTURA P
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Dzięki wysokiej odporności na ścieranie, ten typ posadzki przeznaczony jest do 
miejsc o dużym natężeniu ruchu: sklepy, centra handlowe i wystawiennicze, 
obiekty gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, biura lub inne obiekty stref 
publicznych. Oprócz dużej odporności i trwałości posadzka Extra Dur posiada 
nadal swój ozdobny, naturalnie betonowy charakter. Dlatego też bardzo 
często stosowana jest także w naszych mieszkaniach czy domach. Nie musimy 
obawiać się , że ulegnie zniszczeniu podczas zabaw dzieci, wizyt gości lub gdy 
w mieszkaniu posiadamy zwierzęta. Posadzka Extra Dur w odmianie Hydro, to 
idealne dekoracyjne i trwałe wykończenie tarasów lub schodów zewnętrz-

Cennik wykonania posadzki

POSADZKI MIKROCEMENT

system Grigio Extra Dur do 50 od 50 do 100 powyżej 100
dowolny kolor 400,00 zł 350,00 zł 300,00 zł

powierzchnia posadzki m2

PODŁOGA MIKROCEMENTOWA
O PODWYŻSZONEJ TWARDOŚCI
GRIGIO EXTRA DUR



www.itbud.com.pl        biuro@itbud.com.pl       22 120 17 77www.itbud.com.pl        biuro@itbud.com.pl       22 120 17 77www.itbud.com.pl        biuro@itbud.com.pl       22 120 17 77

PODŁOGA MIKROCEMENTOWA DO STREF
STREF MOKRYCH GRIGIO HYDRO

Jeżeli nie jesteśmy zwolennika-
mi tradycyjnego rozwiązania 
np. użycia glazury w łazience, 
proponujemy skorzystanie                       
z mikrocementu Hydro. Mikro-
cement sprawdza się nawet w 
tak wymagających miejscach 
jak wnętrza kabin prysznico-
wych. Wystrój łazienki może 
być niemal w całości wykona-
ny z tego materiału. Mikrobe-
ton może występować na 
ścianach i posadzce. Możemy 
z niego wykonać wannę, zlew 
czy kabinę prysznicową. 

Cennik wykonania posadzki

POSADZKI MIKROCEMENT
system Grigio Extra Dur

(wersja Hydro) do 50 od 50 do 100 powyżej 100
dowolny kolor 420,00 zł 370,00 zł 320,00 zł

powierzchnia posadzki m2
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PODŁOGA MIKROCEMENTOWA
O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI
CHEMICZNEJ GRIGIO EPC-3

Posadzka cementowo-żywiczna (cementowo-epoksydowa) epc-3 to idealne 
połączenie naturalnego piękna surowego betonu z dużą trwałością i funkcjo-
nalnością żywicy epoksydowej. Ten typ podłogi zaprojektowany jest dla                        
wymagających klientów.     
Posadzka cementowo-żywiczna polecana jest przede wszystkim ludziom 
kochających beton, jego naturalne piękno, prostotę, niepowtarzalną i nieprze-
widywalną strukturę, niejednolitość kolorystyczną. Jednocześnie obok                              
wymogów wizualnych, te same osoby wymagają trwałości, wysokiej odporno-
ści na intensywne użytkowanie, wysokiej plamo-odporności i łatwości                       
w czyszczeniu. Podłoga cementowo-epoksydowa spełnia te wymagania.                   
Jest odporna na zarysowania, uderzenia i szczelna w kontakcie z płynami.   
Podsumowując, ten typ posadzki łączy wysokie walory wizualne z funkcjonalno-
ścią w codziennym użytkowaniu.     
     

Cennik wykonania posadzki

POSADZKI MIKROCEMENT

system Grigio EPC-3 do 50 od 50 do 100 powyżej 100
dowolny kolor 500,00 zł 450,00 zł 400,00 zł

powierzchnia posadzki m2
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PODŁOGA DEKORACYJNA
LASTRYKO-TERRAZZO PCC

Posadzka cementowo-żywiczna (cementowo-epoksydowa) epc-3 to idealne 
połączenie naturalnego piękna surowego betonu z dużą trwałością i funkcjo-
nalnością żywicy epoksydowej. Ten typ podłogi zaprojektowany jest dla                        
wymagających klientów.     
Posadzka cementowo-żywiczna polecana jest przede wszystkim ludziom 
kochających beton, jego naturalne piękno, prostotę, niepowtarzalną i nieprze-
widywalną strukturę, niejednolitość kolorystyczną. Jednocześnie obok                              
wymogów wizualnych, te same osoby wymagają trwałości, wysokiej odporno-
ści na intensywne użytkowanie, wysokiej plamo-odporności i łatwości                       
w czyszczeniu. Podłoga cementowo-epoksydowa spełnia te wymagania.                   
Jest odporna na zarysowania, uderzenia i szczelna w kontakcie z płynami.   
Podsumowując, ten typ posadzki łączy wysokie walory wizualne z funkcjonalno-
ścią w codziennym użytkowaniu.     
     

Posadzka Lastryko stosowana jest w Polsce wszędzie tam, gdzie właściciel lub 
użytkownik nieruchomości uzyskać chce efekt wyjątkowego, prestiżowego                       
i luksusowego wnętrza (posadzka terrazzo, posadzka z kolorowym kruszywem). 
Posadzki Lastryko znane są bowiem ze swojego charakterystycznego blasku 
porównywalnego z odbiciem lustrzanym. To szlifowanie na wysoki połysk 
zapewnia właśnie tak spektakularny efekt podłogi idealnie lśniącej. Posadzki 
Lastryko stosowane są przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej, 
firmach, restauracjach, salach balowych, urzędach, firmach, hotelach i wszę-
dzie tam, gdzie chcą Państwo aby Wasi goście czy klienci czuli się absolutnie 
wyjątkowo. 

Cennik wykonania posadzki

POSADZKI LASTRYKO TERAZZO

system PCC do 50 od 50 do 100 powyżej 100
dowolny kolor 600,00 zł 550,00 zł 500,00 zł

powierzchnia posadzki m2
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PODŁOGA PRZEMYSŁOWA
CIENKOWARSTWOWA
ITFLOW-GT

Posadzka Lastryko stosowana jest w Polsce wszędzie tam, gdzie właściciel lub 
użytkownik nieruchomości uzyskać chce efekt wyjątkowego, prestiżowego                       
i luksusowego wnętrza (posadzka terrazzo, posadzka z kolorowym kruszywem). 
Posadzki Lastryko znane są bowiem ze swojego charakterystycznego blasku 
porównywalnego z odbiciem lustrzanym. To szlifowanie na wysoki połysk 
zapewnia właśnie tak spektakularny efekt podłogi idealnie lśniącej. Posadzki 
Lastryko stosowane są przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej, 
firmach, restauracjach, salach balowych, urzędach, firmach, hotelach i wszę-
dzie tam, gdzie chcą Państwo aby Wasi goście czy klienci czuli się absolutnie 
wyjątkowo. 

Ten typ posadzek przemysłowych wykonywany jest z gotowej zaprawy                    
polimerowo betonowej typu PCC.  Posadzki cienkowarstwowe betonowe 
podobnie jak przemysłowe, wykonuje się poprzez powierzchniowe mechanicz-
ne zatarcie wierzchniej warstwy. Może być ona dodatkowo utwardzona 
poprzez aplikację posypki wzmacniającej. Posadzki cienkowarstwowe najczę-
ściej wykonuje się o grubości 2 cm, chociaż można technicznie zastosować 
warstwę grubości od 0,5 do 5 cm. Posadzki cienkowarstwowe betonowe 
itFLOW GT mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych, 
najczęściej braku możliwości podniesienia posadzki, nie możemy zastosować 
typowej posadzki przemysłowej DST. Stosowana jest również jako posadzka 
regeneracyjna, aplikowana na już istniejące posadzki przemysłowe w celu ich 
odnowienia i naprawy.

Cennik wykonania posadzki

PODŁOGA PRZEMYSŁOWA
CIENKOWARSTWOWA

system  itFlow - GT
do 50 od 50 do 100 powyżej 100

300,00 zł 250,00 zł 200,00 zł

powierzchnia posadzki m2
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Mikrocement na ściany to ultra cienki (2-3 mm) tynk architektoniczny do deko-
racyjnego wykańczania ścian. Materiał ten daje nam możliwość wybotu 
dowolnego wzoru, koloru i struktury. Możemy stosować go w wewnątrz, na 
zewnątrz oraz w miejscach mokrych (w odmianie Hydro). Tynk Mikrocemento-
wy zyskał na popularności ze względu na swoje wyjątkowe właściwości                               
i niepowtarzalny wygląd. Można stosować go bezpośrednio na prawie każde 
podłoże: mineralne, z płyt G-K, wiórowych oraz na płytki ceramiczne (bez ich 
skuwania), co daje nam oszczędność czasu i pieniędzy.

Cennik wykonania tynku

TYNK DEKORACYJNY
system mikrocement

Grigio Futura M
dowolny kolor

do 50 od 50 do 100 powyżej 100

500,00 zł 450,00 zł 400,00 zł

powierzchnia tynku m2

TYNK DEKORACYJNY MIKROCEMENTOWY
DO STREF SUCHYCH  GRIGIO FUTURA M



Mikrocement na ściany to ultra cienki (2-3 mm) tynk architektoniczny do deko-
racyjnego wykańczania ścian. Materiał ten daje nam możliwość wybotu 
dowolnego wzoru, koloru i struktury. Możemy stosować go w wewnątrz, na 
zewnątrz oraz w miejscach mokrych (w odmianie Hydro). Tynk Mikrocemento-
wy zyskał na popularności ze względu na swoje wyjątkowe właściwości                               
i niepowtarzalny wygląd. Można stosować go bezpośrednio na prawie każde 
podłoże: mineralne, z płyt G-K, wiórowych oraz na płytki ceramiczne (bez ich 
skuwania), co daje nam oszczędność czasu i pieniędzy.
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Mikrocement sprawdza się nawet w tak wymagających miejscach, jak                       
wnętrza kabin prysznicowych. Wystrój łazienki może być niemal w całości wy-
konany z tego materiału. Mikrobeton może występować na ścianach i posadz-
ce. Możemy z niego wykonać wannę, zlew czy kabinę prysznicową. Zastoso-
wanie mikrocementu w łazience daje efekt minimalistyczny, lekko surowy,               
a jdenocześnie materiał jest aksamitnie przyjemny i ciepły w dotyku. Interesują-
ce jest to, że stojąc bosą stopą na takiej posadzce, nie odczuwamy zimna jak 
na tradycyjnym betonie. Mikrocement ma wiele innych zalet, doskonale kom-
ponuje się z różnymi materiałami tj. drewno, szkło czy stal. Mikrocement Grigio 
Hydro jest również doskonałą alternatywą dla tradycyjnych tynków przy wykań-
czaniu ścian zewnętrznych lub elewacji budynków. Mikrocementem możemy 
pokryć bezpośrednio beton, cegłę, każdego rodzaju płytę, a także można go 
zastosować na ocieplenie ze styropianu. 

Cennik wykonania tynku

TYNK DEKORACYJNY
system mikrocement
Grigio Futura HYDRO

dowolny kolor

do 50 od 50 do 100 powyżej 100

530,00 zł 480,00 zł 430,00 zł

powierzchnia tynku m2

TYNK DEKORACYJNY MIKROCEMENTOWY
DO STREF MOKRYCH I NA ZEWNĄTRZ 
GRIGIO FUTURA HYDRO



Mikrocement sprawdza się nawet w tak wymagających miejscach, jak                       
wnętrza kabin prysznicowych. Wystrój łazienki może być niemal w całości wy-
konany z tego materiału. Mikrobeton może występować na ścianach i posadz-
ce. Możemy z niego wykonać wannę, zlew czy kabinę prysznicową. Zastoso-
wanie mikrocementu w łazience daje efekt minimalistyczny, lekko surowy,               
a jdenocześnie materiał jest aksamitnie przyjemny i ciepły w dotyku. Interesują-
ce jest to, że stojąc bosą stopą na takiej posadzce, nie odczuwamy zimna jak 
na tradycyjnym betonie. Mikrocement ma wiele innych zalet, doskonale kom-
ponuje się z różnymi materiałami tj. drewno, szkło czy stal. Mikrocement Grigio 
Hydro jest również doskonałą alternatywą dla tradycyjnych tynków przy wykań-
czaniu ścian zewnętrznych lub elewacji budynków. Mikrocementem możemy 
pokryć bezpośrednio beton, cegłę, każdego rodzaju płytę, a także można go 
zastosować na ocieplenie ze styropianu. 
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Mikrocement na schodach wewnątrz i na zewnątrz. Położenie mikroce-
mentu na schodach to jedno z wielu zastosowań tego nowoczesnego ma-
teriału. Każdy, kto będzie budował dom piętrowy stanie przed wyzwaniem 
architektonicznym, jakim są schody. Podstawowym zadaniem schodów 
jest umożliwienie domownikom wygodnej i bezpiecznej komunikacji między 
piętrami. Wiele osób pragnie, aby schody same w sobie stanowiły ciekawą, 
intrygującą dekorację. Mikrocement na schody wewnątrz budynku jest 
tutaj wspaniałym rozwiązaniem. Dzięki użyciu mikrocementu, schody przy-
biorą wysmakowaną formę i staną się interesującym elementem wystroju 
całego domu.

Cennik wg indywidualnej wyceny

SCHODY Z MIKROCEMENTU
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Panel Magnat to gotowy, lekki, betonowy panel architektoniczny na ściany. 
Posiada front w prawdziwym, surowym betonie. Jest wykonany fabrycznie                    
w naszej pracowni, Faktorii Betonu z uwzględnieniem 100 % techniki ,,Hand 
Made”. Panel Magnat jest łatwy w obróbce oraz montażu. To proste, surowe 
rozwiązanie do kreowania przestrzeni w nowoczesnym stylu. Panel Magnat 
można zamontować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń,                  
tworząc ciekawe przejście między pomieszczeniem a terenem zewnętrznym.

Cennik płyt Magnat

BETONOWY PANEL ŚCIENNY
WIELKOFORMATOWY - MAGNAT

PANEL MAGNAT 330/125
wysokość:   3300 mm
szerokość:   1250 mm
grubość      10 mm

PANEL MAGNAT 275/125
wysokość:   2750 mm
szerokość:   1250 mm
grubość:      10 mm

PANEL MAGNAT 60/125
wysokość:  600 mm
szerokość:  1250 mm
grubość:    10 mm
waga:        9,75 kg

60
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m
m

1250 mm

0,75 m2

270,00 zł

12
50

 m
m

3,44 m2

310,00 zł

2750 mm

12
50

 m
m

4,12 m2

320,00 zł

3300 mm

waga:          53,56 kgwaga:         44,72 kg

Kolorystyka: SZARY POPIELATY (RAL 9002), SZARY ALUMINIOWY (RAL 7044),
SZARY STALOWY (RAL 7030), SZARY GRAFIT (RAL 7037)
Faktury powierzchni: GŁADKA, POROWATA (TRAWERTYN)
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Betony architektoniczne w ostatnich latach stały się atrakcją i nietuzinkową 
formą współczesnego designu. Beton GRC jest materiałem wizualnie lekkim            
i plastycznym, dzięki temu można go zastosować zarówno w prostych formach 
jak i wyszukanych elementach „małej architektury”. Jednak podstawowa 
zaleta – ascetyczny surowy wygląd i faktura betonu – jest wyzwaniem dla pro-
jektantów, którzy mogą nowatorsko stosować ten materiał i łączyć go z cera-
miką, drewnem, stalą i szkłem.

Cennik płyt

PŁYTY GRC
dowolny kolor

rozmiar 120/60 dowolny rozmiar

300,00 zł/ m2 430,00 zł/ m2

BETONOWE PŁYTY ŚCIENNE
I ELEWACYJNE - GRC
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Blat kuchenny wykonany w technologi GRC, to wyważona propozycja dla 
entuzjastów minimalizmu.  Doskonale komponuje się w surowych wnętrzach, 
industrialnych pomieszczeniach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się nowoczesny 
design. Produkt zabezpieczony jest dwiema warstwami dedykowanego lakie-
ru, co daje komfort użytkowania bez obawy przebarwień w przypadku zalania. 
Pracujemy na gotowych mieszankach betonu architektonicznego GRC,                         
wytwarzanych na własne potrzeby oraz dla innych klientów. Kompozycja 
receptur to rozwiązania know-how firmy Itbud.

Cennik wg indywidualnej wyceny

BETONOWE PREFABRYKOWANE
BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE



Blat kuchenny wykonany w technologi GRC, to wyważona propozycja dla 
entuzjastów minimalizmu.  Doskonale komponuje się w surowych wnętrzach, 
industrialnych pomieszczeniach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się nowoczesny 
design. Produkt zabezpieczony jest dwiema warstwami dedykowanego lakie-
ru, co daje komfort użytkowania bez obawy przebarwień w przypadku zalania. 
Pracujemy na gotowych mieszankach betonu architektonicznego GRC,                         
wytwarzanych na własne potrzeby oraz dla innych klientów. Kompozycja 
receptur to rozwiązania know-how firmy Itbud.
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Blat kuchenny wykonany w technice mikrobetonu, to doskonała propozy-
cja dla miłośników naturalnego betonu. W odróżnieniu od tradycyjnych                             
betonowych są bardzo lekkie, nie wymagają solidnej konstrukcji mebli. 
Można wykonać je bezpośrednio u klienta. Są łatwe w czyszczeniu,                            
a w przypadku ich uszkodzenia można je szybko odnowić. Produkt zabez-
pieczony jest dwiema warstwami dedykowanego lakieru, co daje komfort 
użytkowania bez obawy przebarwień w przypadku zalania. Wykonujemy je 
ze specjalnej odmiany mikrocementu meblarskiego Grigio Futura M,                          
a w miejscach stref mokrych z Grigio Futura Hydro.

Cennik wg indywidualnej wyceny

MIKROCEMENTOWE BLATY KUCHENNE
I ŁAZIENKOWE
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Mikrocement to materiał nie tylko do dekoracyjnego wykonywania posa-
dzek i ścian, ale również system dedykowany do tworzenia przedmiotów                   
i elementów użytkowych. Idealnie sprawdza się jako warstwa betonowa na 
frontach szafek kuchennych, meblach lub nawet drzwiach pokojowych. 
Jego podstawową zaletą przy takim zastosowaniu jest to, że nigdy nie 
pęknie i nie odpadnie podczas intensywnej eksploatacji. Dla funkcjonalno-
ści i łatwości w utrzymaniu czystości powierzchnia mikrocemntowa zabez-
pieczana jest specjalistyczną powłoką poliuretanową lub woskową.

Cennik wg indywidualnej wyceny

POWŁOKI MIKROCEMENTOWE NA FRONTACH
MEBLOWYCH I DRZWIACH POKOJOWYCH



www.itbud.com.pl        biuro@itbud.com.pl       22 120 17 77www.itbud.com.pl        biuro@itbud.com.pl       22 120 17 77www.itbud.com.pl        biuro@itbud.com.pl       22 120 17 77

Umywalka wykonana w technologi GRC, to wymarzone rozwiązanie dla 
entuzjastów betonu.  Doskonale komponuje się w surowych wnętrzach                     
i industrialnych pomieszczeniach. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom                  
know-how w postaci GRC SCC, Flex czy technologii spray system możemy 
wykonać ją w dowolnym kształcie i wielkości. Wykonane umywalki pokry-
wane są zabezpieczającym dedykowanym wodoodpornym lakierem,     
powłoka lakiernicza jest wysoko matowa, dlatego jest prawie niezauważal-
na na wyrobie, co umożliwia nam uzyskanie efektu naturalnego surowego 
betonu.

Cennik wg indywidualnej wyceny

UMYWALKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
GRC



Firma itBUD na wszystkie oferowane usługi wykonawcze udziela klientom 
gwarancji na okres od 2 do 10 lat. Okres gwarancji uzależniony jest od specy-
fiki i rodzaju wykonywanej usługi. Każdy nasz produkt i „usługa” posiada 
Kartę Gwarancyjną ze szczegółowo określonymi warunkami gwarancyjnymi. 

Firma itBUD oferuje również program pogwarancyjnych usług konserwacyj-
nych i naprawczych  wykonanych produktów „usług”. 
Celem usługi jest wydłużenie czasu życia  danego produktu, odnowienie                
i odświeżenie wyglądu, odbudowa i wzmocnienie parametrów odporno-
ściowych i użytkowych. 
Po wykonaniu zleconej usługi firma itBUD przedłuża gwarancję trwałości                  
i odpowiedzialności producenta w zakresie wykonanych prac napraw-
czych i serwisowych.
W założeniu usługi pogwarancyjne i naprawcze mają usunąć skutki typo-
wego, przewidywalnego stopnia zużycia powierzchni w zależności od natę-
żenia ruchu, użytkowania oraz metod konserwacji i pielęgnacji produktu             
i „usługi”. 

Firma itBUD zaleca do korzystania z programu usług pogwarancyjnych  
klientom, których produkty i „usługi”:
• zostały aplikowane w miejscach publicznych,
• są mocno eksploatowane ruchem pieszym i kołowym,
• podlegają częstym zabrudzeniom i codziennie są czyszczone,
• tracą odporność na przesiąkanie ze względu na zużycie warstwy 
 zabezpieczającej,
• zostały porysowane, wgniecione, zaplamione lub wystąpiły pęknięcia,
• tracą świeżość i estetykę po dłuższym użytkowaniu.

Zakres usług obejmuje:
• naprawę uszkodzeń powierzchniowych,
• naprawę powstałych spękań,
• naprawę warstwy zabezpieczającej lakierniczej,
• okresowę konserwację (matowienie i odnawianie warstwy lakieru),
• gruntowną regenerację zniszczonej posadzki, schodów, mebli i innych   
 powierzchni i elementów betonowych i mikrocementowych,
• przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne.

KARTA
POGWARANCYJNYCH
USŁUG SERWISOWYCH



PRZYKŁADOWY CENNIK
USŁUG I MATERIAŁÓW

Lp Usługa Ceny netto
1 Dojazd ekipy 100,00 zł 
2 Godzina pracy 30,00 zł/ h
3 Szlifowanie głębokie diamentowe 28,00 zł/ m2

4 Powierzchowne szlifowanie (matowienie, doczyszczanie) 15,00 zł/ m2

5 Lakierowanie jedna warstwa 8,00 zł/ m2

6 Lakierowanie dwie warstwy    12,00 zł/ m2

7 Drobne naprawy powierzchniowe 30,00 zł/ h
8 Przegląd gwarancyjny 0,00 zł 

kolejne 24 m-ce
9 Przegląd pogwarancyjny w celu wydłużenia gwarancji na 500,00 zł

Cennik materiałów serwisowych
10 Szpachla mikrocementowa regeneracyjna 45,00 zł/ kg 
11 Lakier zabezpieczający poliuretanowy jedna warstwa 18,00 zł/ m2

www.itbud.com.pl


