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Wymiary pokoju ucznia z wydzielonym 
miejscem na granie 



Podłoga 

Panele: 

1 paczka ma 1.973m/2 = 2m/2 

66,99zł m/2 

P=4,30m x 3,25m=13,975m/2 

13,975m/2 = 14m/2 

66,99zł x 14m/2 = 937,86zł 

całkowity koszt = 937,86zł 

potrzeba 7 opakowań paneli 

Wykładziny:  

28,92 zł m/2 

 

Powierzchnia podłogi =3,25x2,30=7,5m/2 

całkowity koszt=28,92x8=231,26zł 

 

 

 

 



Listwy 
 przypodłogowe 

W dużym pokoju:                                                                                   

1 listwa kosztuje 13,99zł i ma 2,50m 

Obw: 4,30 + 4,30 + 3,25 + 3,25 = 15,1m 

Obw: 15,1 - 0,90 - 0,75 = 13,45m 

13,45 = 13,5m 

13,5 : 2,5 = 5,4 listwa 

5,4 = 6 listwa 

13,99 x 6 = 83,94zł 

zakończenia do listwy: 

1 kosztuje 6,50zł 

6,50 x 4 = 26zl 

Łączniki do listwy: 

1 kosztuje 6,50zł 

6,50 x 2 = 13zł 

Narożniki wewnętrzne: 

1 kosztuje 6,50zł 

6,50 x 3 = 19,50zł 



Ściany w dużym pomieszczeniu 

2x 4,30x2,5+2x3,25x2,5=21,50 + 16,25 = 

37,75 (m2)  

37,75(m2) : 35 = 2 puszki  

2x46,98 = 93,96 (zł) 

 

 

  

 

 

Ściany 

Ściany w małym pomieszczeniu 

koszt jednej sztuki=149zł 

łączny koszt=1341zł 

2,50x2,50=6,25m/2 

3,25x2,50=8,125m/2 

2,30x2,50=5,75m/2 

2,30x2,50=5,75m/2 

5,75+5,75+8,125+6,25=25,875=26m/2 

1 pianka pokruje 3m/2 

Będzie potrzebne 9 pianek            149x9=1341zł 



Sufit 

6,60 x 3,25 = 21,45m/2 

Farba biała - 5 litrów(wydajnośc 65m/2 = 42,90zł 

2 razy trzeba pomalować 21,45m/2x2 = 42,90m/2 

wystarczy 1 opakowanie 5l i jeszcze zostanie 

 



Podsumowanie 

Zapłaciliśmy za wszystko: 

Panele i wykładzina=1169,12zł 

Listwy przypodłogowe=142,44zł 

Sufit=42,90zł 

Ściany=1434,96zł 

Razem=1169,12+142,44+42,90+1434,96=2789,42zł 

 



Linki do sklepów: 

Wykładzina: https://www.leroymerlin.pl/dywany-i-

wykladziny/wykladziny-podlogowe-sztuczne-

trawy/wykladziny-dywanowe/wykladzina-dywanowa-

victoria-granatowa-4-m,p580694,l1217.html 

Panele: https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-

boazerie/panele-deski-parkiety/panele-podlogowe-

laminowane/panele-podlogowe-dab-erie-ac5-8-mm-

classen,p582407,l188.html 

Sufit: https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-

sufitow/farby-scienne-biale/farba-wewnetrzna-eko-

hipoalergiczna-5-l-snieznobiala-sniezka,p62057,l742.html 

 

Listwy przypodłogowe: 
https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-
boazerie/listwy-i-akcesoria-wykonczeniowe/listwy-
przypodlogowe-pvc/listwa-przypodlogowa-ergo-
56-dab-piastowski,p455377,l200.html 
zakończenia do listwy: 

https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-

boazerie/listwy-i-akcesoria-wykonczeniowe/laczniki-i-

zakonczenia-do-listew-przypodlogowych/zakonczenie-do-

listwy-przypodlogowej-ergo-56-dab-piastowski-2-

szt,p455378,l205.html?snrai_campaign=KyIRbvGZU8cN&

snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=642e16b96ce6c

2ac891f639f734a0b42 

Narożniki wewnętrzne: 

https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-

boazerie/listwy-i-akcesoria-wykonczeniowe/laczniki-i-

zakonczenia-do-listew-przypodlogowych/naroznik-

wewnetrzny-do-listwy-przypodlogowej-izzi-dab-winny-

vox,p422278,l205.html 
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Linki do sklepów: 

Łączniki do listwy: https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/listwy-i-akcesoria-

wykonczeniowe/laczniki-i-zakonczenia-do-listew-przypodlogowych/lacznik-do-listwy-przypodlogowej-

ergo-56-dab-piastowski-2-

szt,p455373,l205.html?snrai_campaign=KyIRbvGZU8cN&snrai_source=&snrai_content=&snrai_id=0611

2079720196ad103fe9a44ab24d4e 

Ściany w dużym pokoju:     

https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-kolorowe/farba-wewnetrzna-

kolory-swiata-2-5-l-sloneczne-sari-dulux,p168994,l758.html 

Ściany w małym pokoju: 

https://allegro.pl/oferta/panele-akustyczne-maty-pianki-akustyczne-50x50-3m2-9550194218 
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