
  

 

CENNIK 

RENOWACJA ANTYKÓW, MEBLI PRZEDWOJENNYCH, 

WSPÓŁCZESNYCH  

(w tym mebli PRL i mebli stylizowanych) 

Cena obejmuje kompleksową renowację tj.: 

 usuwanie szkodników, 

 uzupełnianie ubytków, 

 wzmacnianie konstrukcji, 

 dorabianie brakujących elementów (listwy, zamki, tylne ściany, dna szuflad, 

wstawianie szyb itd.), 

 usuwanie starych powłok lakieru, politury, wosku, oleju i nakładanie nowych, 

 zmiany koloru, w tym bielenie mebli, 

SZAFKI/SZAFY 
(w zależności od wielkości)  

500 – 2000 PLN 

sekretarzyki 500 – 1300 PLN 

komody, kredensy 800 – 2000 PLN 

biurka 800 – 1500 PLN 

toaletki, witryny 500 – 1500 PLN 

biblioteki 1000 – 2000 PLN 

stoły 800 – 1500 PLN 

stoliki 300 - 500 PLN 

skrzynie 500 – 1000 PLN 

tapicerka krzeseł, taboretów 100 PLN  

drzwi (jedno skrzydło) 500 – 800 PLN  

drzwi wejściowe 1500 –2500 PLN 

obudowy zegarów, nogi od lamp, ramy 

obrazów i wszelkie inne drewniane 

przedmioty, bibeloty i ozdoby 

od 200 PLN 

odnawianie, przemalowywanie frontów 

drzwiczek kuchennych i łazienkowych 

od 50 PLN do 200 PLN  

sztuka (w zależności od wielkości) 

Arkadiusz Chodak  

ul. Literacka 10, 05-822 Milanówek  

tel. 606-922-467 

arek.chodak@op.pl 

 

 
http://renowacjaozdabianiemebli.pl/      https://www.facebook.com/KashmirRenowacjaOzdabianieMebli 

http://renowacjaozdabianiemebli.pl/


 

STOLARKA BUDOWLANA 

Cena obejmuje kompleksową renowację tj.: 

 usuwanie starych powłok lakieru, oleju, bejc,  

 przeszlifowanie powierzchni,  

 uzupełnienie ubytków, 

 stolarskie naprawy, 

 nałożenie nowych warstw zabezpieczających tj.: bejcowanie/lakierowanie, 

olejowanie, 

schody, klatki schodowe 100 PLN od stopnia 

balustrady (opalanie, szlifowanie, ponowne 

malowanie) 

50 PLN z metra 

parapety (wewnątrz i na zewnątrz) 200 – 500 PLN 

belki nad kominkowe 200 – 500 PLN 

blaty kuchenne 200 – 500 PLN 

meble ogrodowe 200 – 800 PLN 

(w zależności od gabarytów) 

 

 Podane ceny mają charakter poglądowy i obejmują wykonanie wszystkich prac  

renowacyjnych od A do Z. Mają tylko pokazać rząd kosztów w jakim będziemy się 

poruszać w trakcie realizacji usługi. 

 Bardziej szczegółowa wycena następuje po przesłaniu zdjęcia i dostarczeniu 

informacji na temat wartości mebla, źródła pochodzenia, rozmiarów, epoki, gatunków 

drewna, forniru. 

 Podane ceny nie obejmują materiałów którymi są środki owadobójcze, szpachle,  

papiery ścierne, wełna stalowa, woski, bejce, oleje, olejowoski, lakiery, lakierobejce, 

farby olejne, alkidowe, akrylowe, impregnaty, zamki, listwy, sklejki, silikony, 

materiały obiciowe, gąbki, pasy tapicerskie itd.  

 Cena transportu (w dwie strony) do indywidualnego ustalenia w zależności  

od kilometrów i czasu dojazdu.  

 Inne nietypowe zlecenia do indywidualnego ustalenia. 

 


