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Wykonujemy usługi dekarskie

Usługa dekarska cena
Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych 551 zł/szt 

Demontaż , wywiezienie i utylizacja eternitu 168 zł/m2 
Obrabianie papą 26 zł/m2 

Założenie folii dachowej 8 zł/m2 
Szczelne położenie i obicie deskami 28 zł/m2 

Łacenie 25 zł/m2 
Montaż obróbek blacharskich 31 zł/m2 

Obróbka blachą komina na felc – obwód do 3 m 274 zł/m2 
Obróbka blachą komina na felc – obwód powyżej 3 m 367 zł/m2 

Obróbka blachą komina na felc – obwód powyżej 3 m. szerokość pow. 1.5 m 612 zł/m2 
Obrabianie daszka na kominie blachą 245 zł/szt 
Położenie deski czołowej i koszowej 15 zł/mb 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką 49 zł/m2 
Krycie blachą tłoczoną 37 zł/m2 

Krycie blachą płaską na felc 86 zł/m2 
Krycie Onduliną 86 zł/m2 

Krycie papą termozgrzewalną 28 zł/m2 
Krycie papą termozgrzewalną z warstwą ocieplającą ze styropianu 46 zł/m2 

Zerwanie starej papy 18 zł/m2 
Krycie gontami papowymi 37 zł/m2 

Montaż rynien i rur spustowych 31 zł/mb 
Montaż drabinek przeciwśniegowych 31 zł/mb 

Montaż ław kominiarskich 31 zł/mb 
Montaż dachówki kominkowej wraz z przyłączem 31 zł/m2 

Montaż więźby dachowej 61 zł/m2 
Montaż dużej jaskółki 1377 zł/szt 
Montaż małej jaskółki 766 zł/szt 

Dodatek za kosze i gąsiory skośne 31 zł/m2 
Dodatek za gąsiory poziome 25 zł/m2 

Ustawienie rusztowania od 4-6 m 12 zł/m2 
Montaż ocieplenia z wełny 19 zł/m2 

Montaż folii paroizolacyjnej 6 zł/m2 
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Dach jest integralną częścią każdego budynku. Głównym zadaniem pokrycia dachowego jest 
przykrycie oraz osłona budynku przez wpływami atmosferycznymi. Na rynku występuję wiele 
rodzajów dachów, które różnią się elementami konstrukcyjnymi lub użytymi materiałami. Z tych 
rozbieżności wynikają różnice w cennikach usług dekarskich. 

Generalnie dach jest złożony z dwóch elementów: konstrukcji nośnej oraz pokrycia. W zależności 
od wielkości budynku konstrukcja nośna może składać się z stali, żelbetonu, drewna klejonego lub 
belek drewnianych. Natomiast materiał pokrycia uzależniony jest przede wszystkim od strefy 
klimatycznej oraz lokalnego stylu i architektury budynków. Na terenie Polski stosuje się m.in. 
dachówkę ceramiczną, cementową, blachę miedzianą, stalową lub stalowo ocynkowaną, 
blachodachówkę oraz papę. 

W przeciągu ostatniego roku koszt pokrycia dachu dachówką ceramiczną zakładową wynosił od 
około 20,00 do 50,00 zł za m2. Natomiast cena użycia blachodachówki sięgała od 15,00 do 40,00 zł 
za m2. Opłata za położenia metra kwadratowego blachą płaską na felc wahała się od 30,00 do 90,00 
zł. Najczęściej w cenach nie został uwzględniony koszt samych materiałów. 

Ceny usług dekarskich są związane również z układem dachu. Kształt dachu może być 
uwarunkowany klimatem m.in. częstotliwością opadów atmosferycznych np. dach dwu i 
czterospadowy lub względami estetycznymi np. dach kopulasty, hełmowy lub mansardowy. 

Koszty usług dekarskich związane są również z pracami takimi jak: instalowanie rynien i rur 
spustowych, montaż drabinek przeciwśniegowych lub ław kominiarskich. Za wykonanie takich prac 
w przeciągu ostatnich kilku miesięcy należało zapłacić średnio od 12,00 do 40,00 zł za mb. np. 
montaż rynien i rur spustowych od 12 do 40 zł za mb., instalacja drabinek przeciwśniegowych od 
12 do 40 zł za mb., natomiast montaż ław kominiarskich od 15 do 35 zł za mb. 

Warto pamiętać, że podane kwoty są uśrednione i w poszczególnych miastach koszty materiałów 
mogą się różnić. Ostateczne ceny należy ustalać bezpośrednio z biurem. 
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