
Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ budowlany

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ kominka tradycyjnego/rustykalnego                   
Monta¿ kominka nowoczesnego
Monta¿ pieca kominkowego                                
Monta¿ p³yt G-K na stela¿u (prostok¹tny kszta³t œciany)
Po³o¿enie tynku ozdobnego wewn¹trz
Wykonanie g³adzi gipsowych (x2)
Docieplanie poddasza 
Monta¿ sufitu podwieszanego na stela¿u
Monta¿ sufitu podwieszanego
Monta¿ sufitu typu Amstrong 
Monta¿ œcianki dzia³owej z ytongu
  

od 1700 z³/szt.
od 1600 z³/szt.
od   600 z³/szt.
od     40 z³/m
od     32 z³/m
od     18 z³/m
od     50 z³/m
od     50 z³/m
od     90 z³/m
od     35 z³/m
od     35 z³/m
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Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ drzewny

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ drzwi wewnêtrznych                  
Monta¿ drzwi zewnêtrznych
Monta¿ paneli pod³ogowych
Monta¿ deski warstwowej na p³ywaj¹co
Monta¿ deski litej/finish parkietu
Monta¿ listew przyœciennych 
Monta¿ stolarki okiennej
Monta¿ stolarki aluminiowej 
Monta¿ boazerii drewnianej 
Monta¿ schodów
Monta¿ mebli kuchennych (cena za szafkê)
Monta¿ zestawu kuchennego (o wartoœci do 1000 z³)
Monta¿ kompletny szafki zlewozmywakowej
Monta¿ blatu
Monta¿ bramy gara¿owej 

  

od   150 z³/szt.
od   350 z³/szt.
od     15 z³/m
od     20 z³/m
od     40 z³/m
od       7 z³/m
od     40 z³/m
od     35 z³/m
od     45 z³/m
od   250 z³/szt.
od     50 z³/szt.
od    350 z³/kpl
od   120 z³/szt.
od    50 z³/m.b.
od   450 z³/szt.
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Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ elektryczny

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ klimatyzacji typu split                  
Monta¿ domofonu
Monta¿ automatyki bram przesuwnych
Monta¿ automatyki bram dwuskrzyd³owych
Wykonanie punktu elektrycznego
Kompleksowe wykonanie punktu elektrycznego  
od skrzynki rozdzielczej

 
  
 

  

Monta¿ pieca akumulacyjnego 

od   700 z³/szt.
od     50 z³/szt.
od   350 z³/szt.
od   450 z³/szt.
od     60 z³/szt.
od   140 z³/szt.

od   400 z³/szt.

 



Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ glazury i terakoty

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Uk³adanie glazury i terakoty                   
(o pow. od 0,15 m

 

 
Uk³adanie gresu i trawertynu 
Obk³adanie schodów terakot¹
lub gresem wraz z cokolikiem
Uk³adanie p³ytek klinkierowych 
Uk³adanie p³ytek na parapecie

  

2  2  do 1,1 m )
Uk³adanie glazury i terakoty                   

2  (ma³e p³ytki do pow. 0,01 m , mozaika)
Uk³adanie glazury i terakoty                   

2 (œrednie p³ytki do pow. 0,15 m )
Uk³adanie glazury i terakoty                   

2 (bardzo du¿e p³yty od pow. 1,1 m )

od   

od     85 z³/m

od     50 z³/m

od     70 z³/m

 

2  50 z³/m

2

2

2

2od     60 z³/m
2od     80 z³/m

2od     52 z³/m
2od     70 z³/m



Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ sanitarny

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ kabiny prysznicowej z brodzikiem                
Monta¿ kabiny prysznicowej z hydromasa¿em
Monta¿ wanny (bez obudowy PCV)
Monta¿ wanny z hydromasa¿em
Monta¿ kompletny prysznica
Monta¿ panelu prysznicowego   

 
  
 

  

Monta¿ umywalki
Monta¿ brodzika                  
Monta¿ stela¿a oraz podejœcie
Monta¿ mebla ³azienkowego wisz¹cego
Monta¿ mebla ³azienkowego stoj¹cego
Monta¿ szafki umywalkowej kompletnej
Monta¿ baterii ³azienkowo-kuchennej  
Monta¿ zlewozmywaka
Monta¿ WC kompaktu / bidetu
Monta¿ zestawu podtynkowego 
  
 

  

 

od   250 z³/szt.
od   300 z³/szt.
od   180 z³/szt.
od   450 z³/szt.
od   250 z³/szt.
od     80 z³/szt.
od     80 z³/szt.

 

od   150 z³/szt.
od   200 z³/szt.
od     60 z³/szt.
od     50 z³/szt.
od   240 z³/szt.
od     60 z³/szt.
od     80 z³/szt.
od     50 z³/szt.
od   300 z³/szt.

 



Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ hydrauliczny

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ grzejnika stalowego                
Monta¿ grzejnika aluminiowego
Monta¿ grzejnika ³azienkowego typu drabinka
Monta¿ termy elektrycznej
Monta¿ podgrzewacza przep³ywowego
Wykonanie punktu w œcianie   

 
  
 

  

Wykonanie punktu wodno-kanalizacyjnego
Monta¿ kot³a stalowego                  
  
  
 

  

 

od   100 z³/szt.
od     80 z³/szt.
od   100 z³/szt.
od   170 z³/szt.
od   170 z³/szt.
od   130 z³/szt.
od     40 z³/szt.

 

od   800 z³/szt.

 



Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ ogród

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ deski kompozytowej                
Monta¿ deski naturalnej
Monta¿ bramy ogrodzeniowej przesuwnej
Monta¿ bramy ogrodzeniowej dwuskrzyd³owej
Wykonanie ³awy fundamentowej
Monta¿ furtki   

 
  
 

  

Monta¿ ogrodzenia systemowego
Monta¿ s³upka ogrodzeniowego                  
Monta¿ siatki wraz ze s³upkami 
Monta¿ domku ogrodowego/narzêdziowego 

2(do 1,5 m  powierzchni)
Monta¿ domku ogrodowego/narzêdziowego 

2( od 1,5 m  powierzchni)   
 
  
 

  

 

od     45 z³/szt.
od     45 z³/szt.
od   600 z³/szt.
od   400 z³/szt.
od   600 z³/szt.
od   300 z³/szt.
od    40 z³/m.b.

 

od    15 z³/m.b.
od     30 z³/szt.
od   500 z³/szt.

od 1000 z³/szt.

 



Wybrane us³ugi Wykonawców 
wspó³pracuj¹cych z Leroy Merlin: *

Cennik monta¿y 
dzia³ dekoracje, dzia³ dywany 

Zapytaj o szczegó³y Doradcê Klienta
*Przyk³adowy cennik Wykonawcy, nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mog¹ ulec zmianie. Ostateczny kosztorys prac przedstawia Wykonawca, po oglêdzinach 
miejsca monta¿u. Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. nie wykonuje prac monta¿owych. Klient ma swobodê 
w wyborze i akceptacji Wykonawcy. Wybrany przez Klienta Wykonawca jest niezale¿nym od Leroy - Merlin 
Polska sp. z o.o. przedsiêbiorc¹. Wykonuje on monta¿ na zlecenie Klienta i na warunkach z nim uzgodnionych.
Szczegó³y w Regulaminie us³ug monta¿owych dostêpnym w Punkcie Informacyjnym sklepu.

Lub zlecaj prace na www.oferia.pl
Tysi¹ce fachowców ze wszystkich bran¿ czeka na Twoje zlecenie! 

Monta¿ rolet                  
Monta¿ karniszy
Tapetowanie œcian (kolor, struktura)
Tapetowanie œcian (wzór, krajobraz itp.)
Tapeta specjalna (koszt rolki powy¿ej 100 z³.)
Monta¿ listew sztukaterii wewnêtrznej 

Monta¿ wyk³adziny dywanowej  

  

od     20 z³/szt.
od     50 z³/szt.
od     20 z³/m
od     35 z³/m
od     40 z³/m
od     70 z³/m

od     15 z³/m
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