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Załącznik nr 1: Cennik usług montażu mebli i wymiarowania 

Nazwa 

Usługi 
Sposób kalkulacji 

Cena brutto 

Strefa A Poza strefą A                           

Podstawowe 

usługi  

oferowane  

przez No 

Limit –  

Kuchnia 

 Kompletny montaż zestawu mebli kuchennych Castorama* 

25% z 

wartości 

Towarów z 

Zamówienia 

bez sprzętu 

AGD 

Minimalna 

kwota za 

usługę 500 

zł 

Kwota za wybraną 

usługę w strefie A + 

koszt dojazdu 

Wykonawcy do danej 

strefy transportowej 

(mapka w Załączniku 

nr 2) 

Zabudowa sprzętu AGD, zlewu i baterii zakupionego w Sklepie 

Castorama 
50 zł - 1 szt. 

249 zł - 

minimalny 

koszt 

pojedynczej 

usługi 

zamawianej 

poza 

montażem 

zestawu 

Kuchni 

Strefa B1 - 67 zł                                       

                                                                    

Strefa B2 - 87 zł 

                                                                      

Strefa B3 - 107 zł 

                                                                       

Strefa C1 - 172 zł 

                                                                      

Strefa C2 - 202 zł  

                                                                            

Strefa C3 - 232 zł 

                                                              

Strefa D - 340 zł 

                                                                     

Strefa E - 530 zł 

                                                                       

Strefa F - 660 zł 

                                                      

Strefa G - 760 zł 

                                                                      

Strefa H - 830 zł 

                                                           

Strefa I - 960 zł 

                                                      

Strefa J - 1060 zł 

                                                                      

Strefa K - 1110 zł 

Zabudowa sprzętu AGD, zlewu i baterii spoza Sklepie Castorama 
100 zł - 1 

szt. 

Podłączenie sprzętu AGD - komplet wszystkich sprzętów w kuchni 

zakupionych w Castorama* 

250 zł - 

komplet 

Podłączenie pojedyncze hydrauliczne 60 zł - 1 szt. 

Podłączenie pojedyncze elektryczne 60 zł - 1 szt. 

Podłączenie pojedyncze płyty grzewczej elektrycznej 
90 zł - 1 

szt.. 

Podłączenie pojedyncze płyty grzewczej gazowej 
120 zł - 1 

szt. 

Montaż szafki z formatek 
100 zł - 1 

szt. 

Przerobienie szafki (spłycenie, zwężenie, skrócenie)** 
60 zł - 1 

szt.. 

Łącznie blatów w narożniku na zacięcie plus śruby rzymskie 
250 zł - 1 

szt. 

Łączenie blatów po długości - parapet/wyspa na śruby rzymskie 
150 zł - 1 

szt. 

Pomiaru wnętrza kuchennego pod zabudowę kuchenną 
150 zł - 1 

szt. 

 

Dodatkowe 

usługi 

sprzedawane 

 Montaż blatu spoza Castorama lub zakupionych w Castorama  poza 

zestawem mebli kuchennych 
80 zł - 1 mb. 

 Montaż paneli ściennych spoza Castorama lub zakupionych w 

Castorama  poza zestawem mebli kuchennych 
60 zł - 1 szt. 



 

przez No 

Limit - 

Kuchnia 

 Montaż frontu z uchwytem do szafki lub montaż uchwytu do frontu 

spoza Castorama lub zakupionych w Castorama  poza zestawem mebli 

kuchennych 

18 zł - 1 szt. 

 Montaż i instalacja punktu elektrycznego lub oświetleniowego spoza 

Castorama lub zakupionych w Castorama  poza zestawem mebli 

kuchennych 

55 zł - 1 szt. 

 Montaż i podłączenie taśmy LED  spoza Castorama lub zakupionych w 

Castorama  poza zestawem mebli kuchennych 
70 zł - 1 mb. 

 Demontaż AGD  (AGD zarówno z Castorama jak i spoza Castorama) 30 zł - 1 szt. 

 Demontaż istniejących w kuchni blatów 30 zł - 1 szt. 

 Instalacja gniazd elektrycznych 230V (przy nieprzygotowanym 

pomieszczeniu) – bez materiału 
50 zł - 1 szt. 

 Instalacja zaworów hydraulicznych (przy nieprzygotowanym 

pomieszczeniu) – bez materiału 
30 zł - 1 szt. 

 Montaż akcesoriów dodatkowych (wieszaki, kinkiety, karnisze, pólki, 

obrazki, rellingi i inne) - opłata za punkt mocowania 
8 zł - 1 szt. 

 Montaż nóżek kuchennych spoza Castorama - lub przerobienie nóżek 

Castorama (o wysokość max 3,5cm)  
5 zł - 1 szt. 

 Montaż wyposażenia szafki kuchennej (szt. szafka) 50 zł - 1 szt. 

Usługi 

montażu mebli 

Atomia 

Kompletny montaż mebli Atomia 12% 

wartości 

ceny 

detalicznej 

produktów 

składowych 

Minimalna 

kwota za 

usługę 250 zł 

Kwota za wybraną 

usługę w strefie A + 

koszt dojazdu 

Wykonawcy do danej 

strefy transportowej 

(mapka w Załączniku 

nr 2) 

Instalacja do ściany brył stojących (takich jak regały, szafy, itp.) w cenie 

usługi 

  

Instalacja do ściany brył wiszących (takich jak półki, regały, szafki 

wiszące) 

20 zł / szt..   

*Kompletny montaż zestawu mebli kuchennych w Castorama - Usługa montażu obejmuje montaż i instalację elementów kuchni zakupionych w Castorama tj. szafek 

oraz ich dostosowanie (docięcie/wycięcie/przerobienie np. otwór na gniazdko elektryczne) do instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, 

instalację blatu (łączenie z listwą przyścienną ), montaż paneli bocznych na szafki; montaż i podłączenie (do przygotowanej instalacji zakończonej gniazdem 

elektrycznym) oświetlenia, montaż paneli ściennych, montaż frontów, uchwytów oraz wyposażenia wewnętrznego szafek kuchennych; cena nie obejmuje 

docięcia/przerobienia szafek z wysokości, głębokości i szerokości, kosztów materiałów takich jak np. gniazda elektryczne, kostki, przewody, wtyczki, zawory 

hydrauliczne, wężyki itp. 

**przerobienie szafki nie obejmuje przycinania frontów meblowych.  

 


