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TRADYCYJNY NOWOCZESNY

posadowienie odpływu z syfonem (4h) posadowienie odpływu z syfonem (4h)

obrzucenie syfonu z odpływem
wykonanie warstwy spadkowej

wklejenie płyty brodzikowej + taśm (4h)

gwarancja szczelności (w zakładzie produkcyjnym)

gruntowanie
uszczelnianie odpływu kołnierzem z maty

gwarancja spadków 2% (wytyczone przez CNC)

odprowadzenie wody od 48-72 L/m
(w zależ. od modelu syfonu)

wykonanie izolacji z wklejaniem taśm mankiety uszczelniające 3D

odspajanie się zapraw cementowych
od powierzchni odpływów opcjonalnie listwa pod odpływ do płytek

rozszczelnianie się tych warstw !!! zgodne ze Standardami Prac Glazurniczych 
rekomendowanych przez PZP i IRzP

(120h)

(4h)

(24h)

Porównanie czasu i kosztów wykonania ebrodzika „walk in” w systemie tradycyjnym i nowoczesnym

PRODUKTY ilość j.m. cena* wartość
czas 

pracy 
(h)

stawka 
RB

wartość 
RB

przerwa
technologiczna (h)

odpływ liniowy 1 szt 550,00 550,00 40,00 40,00

posadowienie syfonu i usztywnienie zaprawą

WIM FLEX EXPRESS 10 kg 2,40 24,00 1 40,00 240,00 4

betonowanie powierzchni brodzika

WIM POSADZKA
CEMENTOWA 100 kg 0,60 60,00 6 40,00 40,00 120

wykonanie hydroizolacji

gruntowanie 0,2 kg 7,60 1,52 1 40,00 40,00 4

doszczelnienie odpływu 
mankietem 1 szt 1 40,00 40,00

montaż taśm 6 mb 7,00 42,00 1 40,00 40,00 1

izolacja 2K 4 kg 8,00 32,00 1 40,00 40,00 24

PRODUKTY ilość j.m. cena* wartość
czas 

pracy 
(h)

stawka 
RB

wartość 
RB

przerwa
technologiczna (h)

brodzik posadzkowy 
100/100 1 szt 890,00 890,00 40,00 40,00

posadowienie syfonu i usztywnienie zaprawą

WIM FLEX EXPRESS 10 kg 2,40 24,00 1 40,00 40,00 4

montaż płyty
brodzikowej 2,40 1 40,00 40,00 4

montaż taśm
uszczelniających w kpl. 4 mb 2,40 00,00 1 40,00 40,00 0

Całkowity koszt 
materiałów i robocizny:

Całkowity koszt 
materiałów i robocizny:

Całkowity czas pracy 
wraz z przestojami 
technologicznymi:

Całkowity czas pracy 
wraz z przestojami 
technologicznymi:

Czas pracy:

Czas pracy:

1 149,52 zł

ODPŁYW LINIOWY

BRODZIK POSADZKOWY

1 034,00 zł

11 dni

8 godzin

10 godzin

3 godziny

*ceny brutto w sklepach

https://facebook.com/ebrodzikpl

https://www.instagram.com/ebrodzik.pl


