
ABAKON Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko – Biała

NIP: 937-26-49-782, REGON 241974149

ABAKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, organizačni složka
Jurečkova 643/20, Moravskà Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Česká Republika

DIČ: CZ01916351
Tel. (+48) 33  811-11-88  E-mail: biuro@abakon.com  Website: www.abakon.com   www.abakon.cz
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CO NAS WYRÓŻNIA?
MISJA

Z  bardzo  bogatej  oferty  techno-
logii  budowlanych  dostępnych  na
rynku  wybraliśmy  i  stosujemy  te,
które  pozwalają  na  szybkie
budowanie  ciepłych  (ściany
zapewniają  bardzo  dobrą
izolacyjność  termiczną  budynku
U=0,187  W/m2K),  wygodnych
i niedrogich zarówno  w budowie,
jak  i  utrzymaniu  domów.  System
keramzytowy jest z  powodzeniem
stosowany  w  Europie  Zachodniej
i Skandynawii od lat 70. ubiegłego
wieku.  Swoją  popularność,  której
wyraźny  wzrost  obserwujemy
także w Polsce,  zawdzięcza temu,
że umożliwia bardzo szybkie wzno-
szenie energooszczędnych i ekolo-
gicznych  budynków  zarówno
jedno- , jak i wielorodzinnych (czas
potrzebny  na  postawienie  ścian
jednej  kondygnacji  można  skrócić
do jednego dnia). 

DOŚWIADCZENIE

Przez ponad osiemnaście lat obecności w branży budowlanej zrealizowaliśmy
już  ponad tysiąc  inwestycji.  Zaczynaliśmy  jako  firma  o  zasięgu  lokalnym
działająca na południu Polski w obrębie Podbeskidzia, by z czasem zdobywać
rynki  kolejnych  województw.  W  tej  chwili  jesteśmy  obecni  niemal  we
wszystkich częściach kraju, a także w Czechach i na Słowacji. 

ABAKON SG 1
OFERTA NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO 

W SYSTEMIE GOSPODARCZYM

POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU (POWIERZCHNIA PODŁÓG): OKOŁO 84 M2
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LUDZIE

Zespół Abakonu tworzą profesjonaliści. Nie brakuje w nim zarówno fachow-
ców z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, jak i ludzi młodych,
którzy świeżością swojego spojrzenia wnoszą do naszych działań nową jakość.
To  wszystko  w  połączeniu  z  zaletami  technologii  keramzytowej  stworzyło
markę, której zaufały już setki inwestorów.

PROJEKT DOSTOSOWANY DO NOWYCH WARUNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH WT 2021
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ABAKON

Firma Abakon powstała w 2003 r.
w  Bielsku-Białej  i  od  początku
swej  działalności  specjalizuje  się
w budowie domów w technologii
keramzytowej. Byliśmy pionierami
tego  typu  budownictwa
na  południu  kraju,  przyczyniając
się  do  obserwowanej  dziś  coraz
większej  popularności  nowo-
czesnych  metod  budowy.  Wybór
akurat tej technologii był tożsamy
z  przyświecającymi  nam  od
zawsze  wartościami,  wśród
których  szczególne  miejsce
zajmuje  szacunek  dla  klientów
i  ich  potrzeb  wyrażający  się
w  oferowaniu  im  rozwiązań
najwyższej jakości.
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TECHNOLOGIE

Keramzyt, czyli lekkie kruszywo ceramiczne wypalane z łatwo pęczniejących glin
w  temperaturze  1200°C,  nie  zawiera  żadnych  szkodliwych  dla  człowieka
substancji, charakteryzuje się także dużą odpornością na czynniki atmosferyczne
i  chemiczne.  Prefabrykowane  ściany  z  keramzytu  odznaczają  się  ponadto
wytrzymałością,  o  czym  świadczy  5-letnia  gwarancja producenta,
ogniotrwałością, znakomitą izolacyjnością akustyczną oraz stwarzają optymalne
warunki  cieplne  i  korzystny  mikroklimat  wnętrz.  Gotowe  elementy  ścian
zawierają  także rurki  i  puszki  elektryczne oraz  wszelkie  inne otwory  i  bruzdy
niezbędne  do  rozprowadzenia  w  budynku  instalacji  elektrycznej,  grzewczej
i wodno-kanalizacyjnej.
Warto również nadmienić, że technologia prefabrykowana w żaden sposób nie
ogranicza  zarówno  kreatywności  projektantów,  jak  i  upodobań  inwestorów,
daje  bowiem  nieograniczone  możliwości  konstrukcyjne,  umożliwiając  łatwe
formowanie łuków, skosów, wprowadzanie otworów o nietypowych kształtach,
a nawet tworzenie elementów wypukłych.
Zastosowanie  płyty  fundamentowej  w  naszych  projektach  pozwala  rozłożyć
obciążenie  na  dużej  powierzchni,  zapewniając  tym  samym  równomierne
osiadanie  budynku.  Fundament  płytowy  wykonany  na  warstwie  podbudowy
z  kruszywa i  ocieplony  od  spodu  wytrzymałym styropianem wodoodpornym,
nie  wymaga  posadowienia  poniżej  głębokości  przemarzania  gruntu
i jednocześnie zapewnia lepszą izolacyjność cieplną budynku, niwelując mostki
cieplne w miejscu ustawienia ścian nośnych. Płyta stanowi jednocześnie podłogę
parteru,  na  której  można  ułożyć  materiały  okładzinowe,  takie  jak  płytki  czy
panele, bez konieczności wykonywania warstwy jastrychu podłogowego.

CZY WIESZ ŻE...

Łącznie  zrealizowaliśmy  już
ponad  90.000  m2 płyt  funda-
mentowych co daje powierzchnię
ponad  260  kortów  tenisowych.
Do  ich  wykonania  zużyliśmy
ponad  20.000  m3 betonu,  który
mógłby  wypełnić 20  basenów
sportowych. Zamontowaliśmy ok.
270.000 m2 ścian równych ponad
10-krotnej  długości  murów
miejskich  Krakowa i  160.000  m2

dachów  co  wystarczyłoby
do  zadaszenia  12  Hal  Stulecia
we Wrocławiu!
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1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU

Zakres robót obejmuje:
 transport prefabrykatów na plac budowy,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami z folii PCV,
 montaż prefabrykatów,
 zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20,
 spawanie marek stalowych,
 szpachlowanie bruzd montażowych.

Zakres robót nie obejmuje:
 Wykonania dróg technologicznych dla sprzętu montażowego w przypadku złych warunków terenowych,
 Utwardzenia dojazdu do miejsca posadowienia budynku.

2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE PARTERU

Zakres robót obejmuje:
 transport prefabrykatów na plac budowy,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod ścianami z folii PCV,
 montaż prefabrykatów,
 zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C16/20,
 spawanie marek stalowych,
 szpachlowanie bruzd montażowych.

Uwaga: Ściany nie wymagają tynkowania. Przed malowaniem należy wykonać lekką gładź szpachlową i gruntowanie. 
Projekt przewiduje przygotowanie przepustów i otworów pod puszki elektryczne w ilości do 40 szt. dla całego budynku. 

3. KONSTRUKCJA DACHU I STROPU

Konstrukcja dachu wraz ze stropem drewnianym wykonana z drewna iglastego klasy C-24.  Na więźbie dachowej rozkładana
jest folia paroprzepuszczalna.
 
Zakres robót obejmuje:
 wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz ze stropem z drewna iglastego, wg projektu,
 pokrycie połaci paroprzepuszczalną (3000g/m2/24h) trójwarstwową membraną dachową,
 łacenie połaci dachowych.

4.  POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM

Dach pokryty dachówką cementową BRAAS model Celtycka z powłoką Lumino z podstawowej palety kolorów producenta. Na
tym  etapie  montowane  są  kominki  dachowe  wentylacyjne  i  odpowietrzające  oraz  wykonywane  są  wszelkie  obróbki
blacharskie (pas nadrynnowy,deski okapowe). Dach zostaje orynnowany rynnami w wybranym kolorze.

Zakres robót obejmuje:
 pokrycie dachówką cementową BRAAS model Celtycka z powłoką Lumino z podstawowej palety kolorów producenta,
 dostarczenie i montaż kominka dachowego odpowietrzającego pion kanalizacyjny (2 szt.),
 dostarczenie i montaż kominków dachowych wentylacyjnych (6 szt.),
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 obróbki z powlekanej blachy stalowej: pasa nadrynnowego i desek okapowych,
 orynnowanie PVC w systemie GALECO lub BRYZA oraz montaż rur spustowych pionowych, w wybranym kolorze.

Zakres robót nie obejmuje:
 wykonania i montażu instalacji odgromowej, z drutu ocynkowanego,
 Wykonania podziemnej części instalacji odprowadzającej wodę deszczową z rynien, montażu skrzynek czyszczakowych

podrynnowych oraz studni chłonnych i zanikowych.

5. OKNA Z PCV

Stolarka okienna w kolorze białym (np. OKMAR-PLASTIK) wykonana z sześciokomorowch profili PCV IDEAL 8000 wzmocnionych
stalą,  z  potrójnym obwiedniowym uszczelnieniem i  ciepłą  ramką, o  szerokości  85  mm firmy ALUPLAST,  z  zastosowaniem
trzyszybowego szklenia (szyba zespolona  U=0,5 W/m2K) bez szprosów i nawiewników. Stolarka okienna wyposażona w okucia
np. firmy WINKHAUS. 

Zakres robót obejmuje:
 dostarczenie i montaż stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych lub balkonowych (drzwi tarasowe rozwieralno-uchylne) w

tzw. „systemie ciepłego montażu” z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych,
 wykonanie izolacji przeciwwodnej progu drzwi balkonowych i tarasowych w postaci fartucha z membrany EPDM.

Uwaga:  Ze  względów  technicznych stałe  szklenie w ramie  (FIX)  produkowane jest  na poszerzonej  ościeżnicy  z  profilu
ID7000.

Uwaga: W przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej jednostronnie okleinowanej
(kolory AP05,AP06,AP23,AP27,AP40, AP95)

koszt wykonania jest wyższy o:   1.360,00 zł   Netto  

Uwaga: W przypadku dostarczenia i montażu stolarki okiennej dwustronnie okleinowanej jednym kolorem
(kolory AP05,AP06,AP23,AP27,AP40, AP95)

koszt wykonania jest wyższy o:   2.710,00     zł   Netto  

6. DRZWI ZEWNĘTRZNE

Stalowe  drzwi  zewnętrzne  firmy  WIKĘD, serii  Premium,  wzór  1  z  ciepłą  aluminiową  ościeżnicą  TERMO  Premium, o
izolacyjności akustycznej 31 dB wypełnione pianką poliuretanową. Skrzydło drzwiowe o grubości 54 mm z trzema zawiasami
regulowanymi we  wszystkich płaszczyznach  i  zabezpieczeniem ryglami  przeciwwyważeniowymi.  Drzwi  są  wyposażone  w
zasuwnicę  (z  dwoma  zamkami  w  systemie  jednego  klucza  i  wkładką  firmy  WILKA),  uszczelniony  próg  aluminiowy  oraz
dodatkowy okapnik (w przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz).

Zakres robót obejmuje:
 dostarczenie  i  montaż  w  tzw.  „systemie  ciepłego  montażu”  z  wykorzystaniem  taśm  paroizolacyjnych  i

paroprzepuszczalnych, stalowych drzwi zewnętrznych firmy WIKĘD, seria Premium, wzór 1 z ciepłą aluminiową ościeżnicą
TERMO Premium, w wybranym kolorze z palety podstawowej. 
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• Budynek dostosowany do nowych warunków energooszczędnych WT 2021,
• Gotową dokumentację architektoniczno-budowlaną,
• Wybór najlepszej opcji finansowania,
• Prowadzenie prac przez kierownika robót.

• Możliwość poszerzenia zakresu usług wg odrębnej oferty o:
• Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
• Opinię geotechniczną działki,
• Uzgodnienia branżowe,
• Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę,

Łączny koszt   prac   wynosi:   16  8.590,00   zł Netto  

Powierzchnia Netto budynku: około 84,00 m2
Cena Netto 1 m2: około   2  .010  ,00   zł Netto  

Do  powyższych kwot  należy dodać obowiązujący na dzień dzisiejszy   podatek VAT  
8%   dla osób fizycznych     lub 23% dla podmiotów gospodarczych  

INSTALACJE WEWNĘTRZNE  :  

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie instalacji elektrycznej (gniazd 230 V) wewnątrz budynku (28 szt.),
 wykonanie instalacji oświetlenia wewnątrz (16 pkt.) oraz na zewnątrz budynku (2 szt.), 
 wykonanie gniazda elektrycznego trójfazowego do kuchni pod płytę indykcyjną lub ceramiczną,
 wykonanie w obrębie domu instalacji  telewizyjnej (2pkt.) oraz instalacji  teletechnicznej (2pkt.) z wyprowadzeniem na

zewnątrz budynku, 
 wykonanie instalacji pod dzwonek przy drzwiach wejściowych,
 podłączenie instalacji elektrycznej do bednarki uziemiającej,
 dostarczenie i montaż rozdzielni wewnętrznej 48-polowej (4x12) HAGER wraz z następującym wyposażeniem:

 rozłącznik główny,
 wskaźnik kontroli faz,
 wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy (2 szt.),
 wyłącznik nadprądowy jednofazowy (9 szt.), 
 wyłącznik nadprądowy trójfazowy (1 szt.)
 ogranicznik przepięć 4-polowy B+C trójfazowy (1 szt.),

 wykonanie badania stanu izolacji oraz skuteczności ochrony od porażeń.

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku.
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8. INSTALACJA WOD – KAN

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie instalacji kanalizacyjnej rurami PVC powyżej górnej krawędzi ścian fudamentowych/płyty fundamentowej (11

szt.),
 wykonanie instalacji wewnętrznej wody ciepłej (5 szt.) i zimnej (8 szt.) rurami PP w otulinie CLIMAFLEX,
 Wykonanie prób szczelności instalacji wodnej.

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku i białego montażu. 

9. INSTALACJA C.O. Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM NA PARTERZE BEZ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie kompletnej instalacji  ogrzewania podłogowego na parterze,
 dostarczenie i montaż 2 szt. grzejników drabinkowych firmy CONCEPT, model Sydney, wraz z grzałką, w łazience i WC,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi z folii PE,
 wykonanie izolacji poziomej ze styropianu EPS100 0,038 o grubości 12 cm, 
 wykonanie jastrychu cementowego o grubości 7 cm na parterze, stanowiącego podkład pod posadzki pływające z paneli

podłogowych, desek warstwowych oraz pod posadzki ceramiczne. 

Zakres robót   nie   obejmuje:  
 Dostarczenia i montażu źródła ciepła, oraz zasobnika wraz z osprzętem,
 Dodatkowej impregnacji chemią budowlaną w przypadku posadzek wykonywanych z elementów klejonych.

Łączny koszt   prac   wynosi:   46.050  ,00   zł Netto  

ZEWNĘTRZNE PRACE WYKOŃCZENIOWE  :  

10. OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM 20 CM Z WYKONANIEM TYNKU AKRYLOWEGO

Ściany zewnętrzne ocieplone są styropianem EPS 040 o grubości  20 cm. Roboty obejmują obłożenie ścian styropianem, na
którym rozkładana jest siatka zbrojąca, podkład pod tynk oraz tynk akrylowy. Prace obejmują również zabezpieczenie naroży
budynku oraz naroży wokół otworów okiennych i drzwiowych listwami narożnikowymi z siatką zbrojącą.

Zakres robót obejmuje:
 ocieplenie elewacji styropianem EPS 040, grubości 20 cm,
 kołkowanie płyt styropianowych w systemie termodybli niwelujących mostki termiczne oraz ułożenie siatki zbrojącej i

podkładu pod tynk,
 zabezpieczenie naroży budynku oraz naroży wokół otworów okiennych i drzwiowych listwami narożnikowymi z siatką

zbrojącą,
 montaż przyokiennych listw APU zabezpieczających przed przenikaniem wody pod tynk elewacyjny,
 zabezpieczenie górnej powierzchni styropianu elewacyjnego w obrębie progu przy drzwiach zewnętrznych, tarasowych i

balkonowych płytą cementowo-włóknową CETRIS,
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 pokrycie elewacji tynkiem akrylowym np. firmy CERESIT lub TERMO ORGANIKA w dwóch kolorach o fakturze kamyczka,
grubość ziarna 1,5 mm, kolory z pierwszej grupy kolorów bez dopłat. Drugi kolor tynku zgodnie z wizualizacjami oraz na
boniowaniach (3,5 mb odcięć między kolorami).

 pokrycie cokołów tynkiem mozaikowym np. firmy CERESIT lub TERMO ORGANIKA z pierwszej grupy kolorów,
 wykonanie ozdobnych boniowań dookoła otworów okiennych zgodnie z wizualizacjami projektu (31mb).    

11. PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Zakres robót obejmuje:
 dostarczenie i montaż aluminiowych parapetów zewnętrznych o gr 1,1 mm w kolorystyce podstawowej,  zakończonych

zaślepkami, do wszystkich okien oraz drzwi balkonowych i tarasowych, w których wykonano izolację przeciwwilgociową z
membrany EPDM.

12. PODBITKI PCV

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie podbitek z  panelowej podsufitki  PCV z deski  pełnej  i  perforowanej,  wykończonej  strukturą w kolorystyce

tradycyjnej.

Łączny koszt   prac   wynosi:   34.720  ,00   zł Netto  

P  RACE DODATKOWE  :  

13. KOMIN SPALINOWY POD KOMINEK

Komin spalinowy pod kominek wykonany jest z kształtek keramzytowych z wkładem ceramicznym.

Zakres robót obejmuje:
 wykonanie komina według projektu z kształtek kominowych keramzytowych,
 wykonanie żelbetowej czapki kominowej,
 wykonanie izolacji termicznej komina ponad połacią dachu z niepalnej wełny skalnej,
 wykończenie komina powyżej połaci dachowych tynkiem akrylowym lub mozaikowym,
 montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych,
 dostarczenie i montaż ław (1 szt.) i stopni (7 szt.) kominiarskich.

Łączny koszt   prac   wynosi:   6.520  ,00   zł Netto  
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Współpracujemy między innymi z :

Niniejsza oferta:
• Została przygotowana przy założeniu realizacji budynku w odległości do 50 km od głównej siedziby w Bielsku Białej,

w przypadku przekroczenia danej odległości cennik wymaga rekalkulacji z uwzględnieniem zmian regionalnych sta-
wek robocizny i cen materiałów.

• Obejmuje dostawę prefabrykatów na miejsce montażu standardowymi ciągnikami siodłowymi z platformami 
transportowymi. W przypadku braku możliwości dostawy standardowym środkiem transportu i koniecznością 
przeładunku prefabrykatów na mniejsze samochody ciężarowe koszt przeładunku wynosi 3.500,00 zł netto plus  8% 
podatku VAT, tj. 3.780,00 zł brutto za każdy dzień montażowy prefabrykatów. 

• Nie obejmuje dodatkowych zabezpieczeń związanych z wpływem ewentualnych szkód górniczych. W przypadku
konieczności  zastosowania  dodatkowych  zabezpieczeń,  koszty  ich  zostaną  ustalone  po  otrzymaniu  decyzji  z
Okręgowego Urzędu Górniczego i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.

• W przypadku planowania wykonania próby szczelności wymagane jest zastosowanie niestandardowych rozwiązań
technologicznych.

• Zakłada finansowanie budowy domu etapami w systemie przedpłat.
• Nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ważna jest jeden miesiąc. Po upływie tego terminu

wykonawca ma prawo do zmiany ceny.
• Prezentowane  na  stronie  internetowej  ceny  mają  wyłącznie  charakter  informacyjny,  nie  stanowiąc  „ceny”  w

rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Cena stanowiąca wartość
konkretnej  usługi  wyliczona  jest  w  ofercie  indywidualnej,  sporządzanej  dla  skonkretyzowanego  zapytania,
obejmując podatek od towarów i usług w wysokości 8% lub 23%, w zależności od podmiotu kierującego zapytania
(osoba fizyczna albo podmiot gospodarczy).
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