
 
 
 

 

Tapetowanie 
 

Rodzaj tapety (montaż) Cena netto Opis / dodatkowe informacje 
Tapeta flizelinowa 45 zł/m2 W rolkach o szerokości 50-70 cm 
Tapeta winylowa 45 zł/m2 W rolkach o szerokości 50-70 cm 
Tapety obiektowe Vescom i Muraspec 45 zł/m2 Większość kolekcji 
Flizelina podkładowa 45 zł/m2 Cena z materiałem 
Tapeta papierowa 50 zł/m2  
Tapeta z klejem 50 zł/m2  
Tapety flokowane, materiałowe, bambusowe, tekstylne, murale 50 zł/m2  
Fototapety: na flizelinie, na papierze, winylowe, do cięcia przez dwa 50 zł/m2  
Murale: Wall&Deco, Inkiostro Bianco, LondonArt, SkinWall, Glamora, 
Wonderwall, Wallart, Onewalldesign 50 zł/m2  

Vescom 50 zł/m2 Kolekcja Shanon, Hauki i Tonga 
Vinylplex 50 zł/m2 Wszystkie kolekcje poza Ralph i Kris 
Tapety z kulkami, szkłem kwarcowym, diamencikami, na słomce, 
zamszowe, jedwabne, korek 60 zł/m2  

Tkaniny szerokie 60 zł/m2 W rolkach o szerokości 280-330cm 
Arte 75 zł/m2 Kolekcja Velveteen i Timber 

 

Tapety WET System Cena netto Opis / dodatkowe informacje 
Naciąganie warstwy 00 (hydroizolacja) 30 zł/m2 Min. 300 zł 
Montaż tapety w Systemie WET 60 zł/m2 Min. 400 zł 
Impregnacja klejem 30 zł/m2  
Impregnacja żywicą 30 zł/m2 Min. 300 zł 
Obróbka silikonem 20 zł/mb Min. 200 zł 
Chemia (lakiery, impregnaty, hydroizolacje) 50 zł/m2 Min. 250 zł 

 

Panele 3D Cena netto Opis / dodatkowe informacje 

Montaż paneli 3D 80 zł/m2 
+20 zł od każdego panelu 
wymagającego obróbki (np. pod 
gniazdko elektryczne) 

 

Koszty towarzyszące 
 

Ceny za położenie tapet wzrastają o 10% w przypadku, gdy: 
Tapety wymagają cięcia przez dwa ( brak fabrycznego łączenia) 
Ceny za położenie tapet wzrastają o 25% w przypadku, gdy: 
Ściany są wyższe niż 3m30cm lub tapeta szersza niż 70cm 
Tapety montowane są w poziomie 
Tapety montowane są w: kuchni, łazience, wiatrołapie, przedpokoju, na skosach, na klatce schodowej, garderobie 
Montaż odbywa się poza standardowymi godzinami pracy (po godzinie 18:00 lub w weekendy) 
Następuje zmiana kleju na bardziej niechłonny 
Ceny za położenie tapet wzrastają o 50% w przypadku, gdy: 
Montaż odbywa się na sufitach i klatkach schodowych ze szczególnymi utrudnieniami (obrabianie schodów, półokrągłe ściany, 
światła schodowe do obrobienia, trudna dostępność, wysokość powyżej 5m) 

 

Tapetowanie drzwi 
 

Rodzaj pracy Cena netto Opis / dodatkowe informacje 
Na płasko 200 zł/szt. Ok. 100 zł/m2 (drzwi standard) 
Z wywinięciem drzwi 250 zł/szt. Ok. 125 zł/m2 (drzwi standard) 
Z wywinięciem drzwi i ściany w otwór drzwiowy 300 zł/szt. Ok. 150 zł/m2 (drzwi standard) 

Tapetowanie drzwi wejściowych 500 zł/szt. Ok. 250 zł/m2 (drzwi standard) 
Regulacja drzwi po stronie inwestora 

 

Demontaż zamków i okuć oraz późniejszą regulację na zawiasach i zamkach organizuje inwestor. 
 



 
 
 

 

Usługi dodatkowe 
 

Opis usługi Cena netto Opis / dodatkowe informacje 
Gruntowanie 10 zł/m2 Min. 150 zł 
Zdejmowanie tapety 20 zł/m2 Min. 200 zł 
Naciąganie ścian 35 zł/m2 Min. 200 zł 
Malowanie ścian / tapet 20 zł/m2 Min. 200 zł 
Montaż narożnika 25 zł/mb Min. 150 zł 
Narożnik zewnętrzny (kolory: biały, czarny, złoty, srebrny) 25 zł/szt.  
Demontaż kaloryferów i telewizora 100 zł/szt. Tylko po wcześniejszej informacji 
Demontaż kinkietów 50 zł/szt. Tylko po wcześniejszej informacji 

 

Informacje uzupełniające 
 

Kwota minimalna za montaż to 300 zł netto w tygodniu i 400 zł netto w weekendy i święta. 
Tapetowanie obiektowe liczone w setkach metrów jest liczone indywidualnie na zasadzie kosztorysu przed rozpoczęciem prac. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Za nasze usługi możecie Państwo zapłacić gotówką lub 
przelewem. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 kodeksu cywilnego. 
Wszystkie ceny zawierają materiały potrzebne do przyklejenia tapety, zabezpieczenia podłogi oraz dojazd do 25km od Warszawy 
(powyżej 25km stawka 1km = 1zł ). Kwota minimalna za montaż powyżej 100 km od Warszawy to 1000 zł.  
Firma Markuss udziela 3 letniej gwarancji na tapety układane przez jej pracowników. 
Firma Markuss nie udziela żadnych gwarancji w przypadku źle przygotowanych ścian, bądź w przypadku tapety kładzionej na wierzch 
innej tapety.  
Firma Markuss nie odpowiada także za brak możliwości montażu spowodowany winą klienta lub podmiotów trzecich (np. ekip 
remontowo-budowlanych) u niego pracujących. W przypadku zamówienia montażu i braku możliwości ich wykonania zleceniodawca 
ponosi opłatę w wysokości 200 zł netto za przyjazd każdej wysłanej ekipy w umówionym terminie. 

 


