Lakásfelújítás Budapest kőműves árak

Egyre több a lakásfelújítás Budapesten,
viszont kőműves szakemberből egyre kevesebb van. A lakásfelújítás árak ezért
folyamatosan növekednek. Képzett kőművesek inkább külföldön keresnek munkát a
több pénz reményében. Budapesten egy kőműves fizetése nem éri el a nyugati bérek
60%-át sem. Mégis a lakásfelújítás előtt álló megrendelőink egy része sokallja a
Budapesti kőműves árakat, de nem sok választásuk van, mert nincs miből válogatni.

Íme néhány Budapesti kőműves ár: (nettó árak)




















Betonozás: (felület előkészítése-szintezés, fóliaterítés, diletálás a falszéleknél,
betonozás műa. háló beépítéssel, betonfelület lehúzása aluléccel síkba. Beton
vastagság:5cm) 3500Ft/m2
Vakolás: (felület portalanítása-kellősítése, alapvakolat felhordása, simító réteg
felhordása, simítás. Vakolatvastagság:1,5cm) 2500Ft/m2
Falazás: (Válaszfal 10-es Ytong) 2500Ft/2
Padloponozás – aljzatkiegyenlítés, egy rétegben.(3mm.vtg.) 700Ft/m2
Szigetelés készítése, folyékony fóliával 800Ft/m2
Glettelés csemperagasztóval. 450Ft/m2
Spaletta élek kiképzése: (az újonnan beállított ablakok belső-külső részén.)
1600Ft/fm
Spaletta élek kiképzése: ( a beállított ajtók külső és belső részén: (válaszfal)
800Ft/fm
Falvégeknél spaletta élek kiképzése. 1200Ft/fm
Szabadnyilásnál spaletta élek kiképzése. 2000Ft/fm
Gipszkarton álmennyezet építés, fém profilvázra. 3500Ft/m 2
Gipszkarton válaszfal építése fém profilvázra, mind két oldalon egyszeri gipszkarton
borítással. 4000Ft/m2
Gipszkarton előtétfal építés fém profilvázra, a külső oldalán egyszeri gipszkarton
borítással. 2500Ft/m2
Elszívó csövek beépítése, gipszkartonnal való elburkolása. 5000Ft/fm
Áthidalók beépítése. 2500Ft/db
Horonyvakolás 2-5cm.vtg.400Ft/fm




Új kád beállítása, rögzítése, alá és melléfalazás. 15000Ft/db
Új zuhanytálca beállítása, rögzítése, alá és melléfalazás. 8000Ft/db

Lakásfelújítás Bízd Ránk

Az utóbbi években a megrendelőink
többsége külföldi, akik Budapesten vesznek lakást, amit újjá alakíttatnak és a felújítás
után bérbe adnak. Ellenben a törzsgyökeres Budapesti megrendelőink alig tudják
összekaparni a tatarozáshoz szükséges pénzösszeget. Ezért sokan közülük kénytelen
Németországba és Angliába menni dolgozni, hogy megteremtse az otthonához
szükséges anyagiakat. Magyarországról elmennek a szakemberek (kőműves, festő,
burkoló) ki külföldre dolgozni, a külföldiek meg Magyarországra jönnek lakni,
elsősorban Budapestre. Mi viszont maradunk Budapesten, mert szükség van a
lakásfelújítókra. Lakásfelújítás Bízd Ránk!
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