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mdm to wiodący polski producent i dystrybutor akcesoriów dachowych, którego oferta 
liczy aktualnie kilkaset artykułów. Firma powstała w 1995 roku i do końca 2004 roku działała 
pod nazwą “Mój Dom”, a od początku 2008 r. funkcjonuje jako spółka akcyjna. Centrala firmy mieści się 
w Cieszynie w woj. śląskim. Na początku 2011 r. w dwóch zakładach produkcyjnych (w Cieszynie i w Wojciechowie w 
woj. opolskim) spółka zatrudniała 200 pracowników, a opiekę nad Klientami piastowało 10 przedstawicieli handlowych w kraju. 

Flagowe produkty spółki mdm to dyfuzyjne membrany dachowe, taśmy kalenicowe oraz ołowiane i aluminiowe taśmy kominowe. 
Folie i membrany dachowe, oferowane pod marką Ventia®, wytwarzane są na dwóch liniach produkcyjnych, które wykorzystują 
najnowszą technologię laminacji ultradźwiękowej. mdm szczyci się także posiadaniem nowoczesnej linii do lakierowania ołowiu 
w technologii coil coating. Od końca roku 2009 mdm s.a. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna 
Gospodarka”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W tym samym roku uruchomiona została 
także samodzielna produkcja akcesoriów ochrony przeciwśniegowej (m.in. śniegołapy). 

mdm s.a. dostarcza swoje produkty do blisko 1000 firm handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. W celu 
zapewnienia sprawnej obsługi i szybkiej realizacji zamówień, firma współpracuje z firmami spedycyjnymi będącymi liderami  
w zakresie tego typu usług. Od 2001 r. firma rozwija sprzedaż eksportową. W chwili obecnej nasze produkty eksportowane są do 
ponad 20 krajów Europy. 

Firma wielokrotnie wystawiała się na Międzynarodowych Targach Budownictwa Budma w Poznaniu. Uczestniczyła również 
w najważniejszych imprezach targowych branży budowlanej w Europie (m.in. Targi Dach und Wand w Monachium, SAIE w 
Bolonii, Roof+Timber International w Stuttgarcie, Ecobuild w Londynie, BouwBeurs w Utrechcie). Rozwój firmy znajduje swoje 
odzwierciedlenie w licznych nagrodach przyznawanych firmie przez niezależne prestiżowe organizacje. Wśród najcenniejszych 
nagród wymienić można: Gazele Biznesu, Lider Rynku, Diamenty Forbes’a oraz wyróżnienia w konkursie Euro Leader.

Dotychczasowy sukces firmy jest w dużej mierze zasługą jej Klientów, którzy kierując do nas swoje uwagi i pomysły stanowią 
inspirację do rozwoju istniejących oraz poszukiwania nowych rozwiązań.

Dach und Wand 2004 - Monachium         Roof+Timber International 2008 - Stuttgart Budma 2009 - Poznań

Diamenty Forbes 2009Gazele Biznesu 2009

wstęp

o firmie
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wstęp

przedstawiciele 
regionalni

Opiekę handlową nad Klientami mdm s.a. zapewniają regionalni przedstawiciele handlowi. 
Do ich zadań należy również promowanie wiedzy na temat produktów firmy oraz wsparcie 
i pomoc techniczna w ich stosowaniu. Poniższa mapa prezentuje granice poszczególnych 
przedstawicielstw regionalnych. W celu uzyskania bliższych informacji o naszej ofercie prosimy 
o kontakt pod właściwy numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

  

 
tel.kom.: 606 774 575  
e-mail: ph7@mdmsa.com 

tel.kom.: 608 387 967  
e-mail: ph2@mdmsa.com  

tel.kom.: 692 455 761  
e-mail: ph3@mdmsa.com  e-mail:

tel.kom.: 660 406 017
 ph8@mdmsa.com 

śląskie

opolskie

dolnośląskie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

mazowieckie

podkarpackie

świętokrzyskie

lubelskie
wielkopolskie

małopolskie

 tel.kom.: 600 052 214  
e-mail: ph5@mdmsa.com  

tel.kom.: 606 774 573 
e-mail: ph1@mdmsa.com  

tel.kom.: 608 670 851 
e-mail: ph9@mdmsa.com  

tel.kom.: 604 621 148
e-mail:  ph6@mdmsa.com 

 
 

tel.kom.: 692 455 730 
e-mail: ph4@mdmsa.com  

 
tel.kom.: 662 084 287  
e-mail: ph10@mdmsa.com 

zachodniopomorskie

lubuskie

wielkopolskie
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ceny  
 
 1.  Produkty prezentowane w katalogu oferowane są klientom w oparciu o indywidualną ofertę handlową. 
  W celu otrzymania oferty handlowej prosimy o kontakt z naszym regionalnym przedstawicielem handlowym.
 2.  Oferta mdm s.a. (dalej: Sprzedającego) skierowana jest wyłącznie do firm handlowych.

zasady płatności 
 
 1.  Warunki handlowe dotyczące form płatności oraz ewentualnego kredytu kupieckiego określane  są indywidualnie 
  dla każdego klienta.

składanie zamówień
 
 1.  Zamówienia mogą być przesyłane za pomocą platformy sprzedażowej pod adresem www.mdmsa.com (warunkiem jest uzyskanie przez   
  firmę loginu i hasła), a także faksem na formularzu zawierającym specyfikację zamawianego towaru oraz  określenie zamawianych ilości. 
 2.  Zamówienia mogą być również przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mdmsa.com
 3.  W celu uniknięcia błędów związanych z realizacją zamówień oraz usprawnienia ich obsługi klienci są proszeni 
  o umieszczanie na zamówieniach indeksów zamawianych towarów wg oznaczeń w katalogu.

realizacja zamówień 
 
 1.  Wysyłka otrzymanych zamówień realizowana jest w następujący sposób:
  - zamówienia złożone do godz. 12.00 od poniedziałku do piątku – tego samego dnia
  - zamówienia złożone po godz. 12.00 w dniu roboczym, w sobotę lub dzień wolny od pracy – następnego dnia roboczego.
  - termin realizacji jednorazowych większych zamówień jest ustalany indywidualnie z klientem
 2.  Wysyłka towarów do Klienta jest uzależniona od spełnienia przez niego indywidualnych warunków handlowych 
  (w szczególności: brak przeterminowanych płatności oraz nieprzekroczenie limitu kredytowego). W przypadku    
  braku możliwości wysyłki w danym dniu pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się telefonicznie z Klientem 
  w celu poinformowania go o tym fakcie oraz uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.
 3.  Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem firm spedycyjnych w formie przesyłek paletowych lub paczek.
 4.  Przesyłki są dostarczane do Klienta w następujących terminach:
  - następnego dnia roboczego po nadaniu w przypadku miejscowości, do których przesyłki są dostarczane przez firmy 
  spedycyjne w ciągu 24 godzin od momentu nadania (około 90% powierzchni kraju)
  - drugiego dnia roboczego po dniu nadania w przypadku pozostałych miejscowości;
  Szczegółowa informacja na temat czasu dostawy do określonych miejscowości w trybie przesyłki paletowej lub paczkowej 
  dostępna jest w Dziale Obsługi Klienta lub u regionalnego przedstawiciela handlowego.
 5.  Terminy, o których mowa w pkt 4 nie dotyczą produktów oznaczonych w katalogu jako dostarczane na zamówienie Klienta. 
  W przypadku akcesoriów należących do tej kategorii termin dostawy jest ustalany  indywidualnie każdorazowo 
  po otrzymaniu zamówienia.
 6.  W szczególnych przypadkach Sprzedający rezerwuje sobie prawo ustalenia innych niż określone w pkt 4 terminów dostawy. 
  O każdym takim przypadku Dział Obsługi Klienta informuje Nabywcę w dniu otrzymania zamówienia.
 7.  Dostawy przesyłek do siedziby Klienta są realizowane przez firmy spedycyjne do godzin popołudniowych (do godz. 16-17).
 8.  Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Sprzedającego pod warunkiem, że wartość zamówienia netto 
  (po uwzględnieniu upustów udzielonych Klientowi) wynosi co najmniej 800,00 zł, o ile nie uzgodniono odmiennych 
  warunków handlowych.
  9.  Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego i dostarczonego do Klienta towaru lub jego wymiany na inny towar.
 10. W przypadku dostawy w formie przesyłki paletowej z wykorzystaniem europalety, odbiorca zobowiązany jest do zwrotu palety 
  firmie spedycjnej realizującej przesyłkę w terminie uzgodnionym z kurierem.

reklamacje
 
 1.  Reklamacje dotyczące jakości otrzymanej przesyłki powinny być przekazywane w formie pisemnej najpóźniej  następnego dnia 
  po jej otrzymaniu.
 2.  W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie akcesoriów podczas transportu, a przesyłka w momencie 
  jej otrzymania zawierała oznaki uszkodzenia lub otwierania, warunkiem przyjęcia reklamacji jest odnotowanie przez Klienta 
  tego faktu na liście przewozowym lub w formie odrębnej notatki i potwierdzenie  tego faktu przez kuriera firmy spedycyjnej 
  doręczającej przesyłkę.
 3.  Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

informacje kontaktowe
 
 Numery faksów, na które powinny być składane zamówienia: (33) 479 45 13, (33) 479 45 08 lub numer internetowy (33) 487 68 18
 Dział Obsługi Klienta (realizacja zamówień): (33) 479 45 01, (33) 479 45 09, (33) 479 45 15, (33) 479 45 18, (33) 479 45 23 lub (33) 479 45 32
 Dział Księgowości: (33) 479 45 05       
 Sekretariat: (33) 479 45 00 lub (33) 479 45 27
 Ogólna informacja handlowa: 801 60 70 31  
 e-mail: biuro@mdmsa.com 
 internet: www.mdmsa.com

godziny pracy
 
 1.  Dział Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2.  Wysyłki towaru do Klientów realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

uwagi dodatkowe
 
 1.  Informacje zamieszczone w niniejszym katalogu przedstawiają ofertę Sprzedającego według stanu na dzień 01.06.2011.
 2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie - w szczególności do wycofywania    
  produktów lub ich wersji z katalogu, a także do wprowadzania do oferty produktów nie objętych niniejszym katalogiem.
 3.  Informacje o aktualnym katalogu produktów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.mdmsa.com

wstęp

warunki handlowe
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1.6

kalenica

wentylacja dachu

taśmy kalenicowe 

dostępne wersje:
•  taśma kalenicowa Vent-roll 240 (zdj. 1.1)
•  taśma kalenicowa Vent-roll 280 (zdj. 1.2)
•  taśma kalenicowa Vent-roll 300 (zdj. 1.3)
•  taśma kalenicowa Vent-roll 390 (zdj. 1.4)
-  plisowane aluminium, paroprzepuszczalna tkanina techniczna. 
- szerokość: 240, 280, 300 mm lub 390 mm
- pakowanie: 6 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny
produkty dostępne także w wersji z miedzi

taśma kalenicowa aluminiowa (zdj. 1.5)
- aluminium plisowane
- szerokość: 300 mm
- pakowanie: 4 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

taśma kalenicowa Blach-vent (zdj.1.6)    
- do dachów krytych blachodachówką
- splisowana tkanina techniczna
- szerokość: 190 mm
- pakowanie: 3 rol./opk.
- dostępny kolor: grafitowy

taśma kalenicowa Blach-vent plus (zdj.1.7)    
- do dachów krytych blachodachówką
- splisowana tkanina techniczna
- szerokość: 175 mm
- pakowanie: 6 rol./opk.
- dostępny kolor: grafitowy

taśma kalenicowa Vental Stabilo (zdj. 1.8)
- aluminium plisowane
- szerokość: 300 mm
- pakowanie: 4 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

taśma kalenicowa Vental Respiro (zdj. 1.9)
- aluminium plisowane
- szerokość: 300 mm
- pakowanie: 4 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

taśmy kalenicowe
 

Taśmy kalenicowe zapewniają właściwą wentylację pomiędzy 
pokryciem dachowym a spodnimi warstwami dachu. 

Szeroka gama kolorystyczna umożliwia optymalne 
dopasowanie taśmy do najbardziej popularnych odcieni 

dachówek dostępnych na rynku. Taśmy kalenicowe 
stosowane są pod gąsiory, pozwalają one na odprowadzenie 

pary wodnej przenikającej przez konstrukcyjne warstwy dachu 
z użytkowego poddasza i jednocześnie zapewnią ochronę 

przed wnikaniem wody, śniegu i kurzu. Specjalny plis pozwala 
na szczelne połączenie z dachówkami wysokoprofilowanymi 

i umożliwia sprawne odprowadzenie wody z opadów 
atmosferycznych. Zastosowane materiały gwarantują 

odporność na procesy starzenia, działanie promieniowania UV 
i temperatury.  Swoje funkcje wentylacyjne i ochronne taśmy 

kalenicowe spełniają także na narożach dachu. 
Dostępne w 5 metrowych rolkach.

1.4

1.5

1.7

1.2

1.1

1.3

1.9
1.8
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kalenica

wentylacja dachu

wywietrznik kalenicowy ze szczotką WK 62 (zdj. 1.10)
wywietrznik kalenicowy ze szczotką WK 75
- element nośny PVC, włókno polipropylenowe odporne na
 promieniowanie UV
- długość krycia: 1000 mm
 długość szczotki: 62 mm (WK 62) i 75 mm (WK 75)
- pakowanie: 32 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, 
 grafitowy, czerwony, czarny, kasztanowy

wywietrznik kalenicowy do gontów  (zdj. 1.11)
- PVC barwione w masie, odporne na promieniowanie UV
- długość krycia: 1000 mm
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: czarny

wspornik łaty kalenicowej typu GW-gwóźdź (zdj. 1.12)
- stal ocynkowana
- rozstaw wspornika D: od 30 do 60 mm, 
 długości gwoździa  L: do 180 do 310 mm
- pakowanie: 100 szt./opk.

wspornik łaty kalenicowej typu BL-blaszka (zdj. 1.13)
- ocynkowana blacha stalowa
-  rozstaw wspornika D: od 30 do 50 mm
- pakowanie: 100 szt./opk.

uchwyt odgromu typu L (zdj. 1.14)
- ocynkowana blacha stalowa pokryta poliestrową farbą proszkową
- pakowanie: 50 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy

dekiel boczny kalenicy PVC  (zdj. 1.15)
- PVC barwione w masie, odporne na promieniowanie UV
- pakowanie: 50 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy

    

1.10
1.11

L

D

1.121.14

1.15

wywietrzniki kalenicowe 
Wywietrzniki kalenicowe służą do wentylacji kalenicy lub 

połaci dachowej, umożliwiają montaż w każdych warunkach 
atmosferycznych, są odporne  na promieniowanie UV oraz 

wysokie i niskie temperatury. Wywietrzniki są tak zbudowane, że 
nie przedostaje się przez nie woda, kurz i insekty. Szeroka paleta 

kolorów umożliwia optymalne dopasowanie wywietrznika 
do najbardziej popularnych odcieni dachówek dostępnych

 na rynku. Szeroka gama wyrobów przeznaczona 
jest do wielu rodzajów pokryć.

wsporniki łaty kalenicowej
Wsporniki łaty kalenicowej pozwalają na łatwe, stabilne i szybkie 

ustalenie odpowiedniej wysokości oraz wypoziomowanie łaty 
kalenicowej. Dzięki zastosowaniu wspornika, końcowe mocowanie 

gąsiora dachowego jest łatwe i pewne. Różne szerokości 
wspornika i długości gwoździa umożliwiają stosowanie różnych łat 

oraz montaż na dachach o różnych kątach nachylenia. 

uchwyt odgromu typu L
Uchwyt odgromu typu L stosowany do montażu pod gąsiory 

dachówki prostej. Dużą zaletą produktu jest łatwy montaż. Uchwyt 
odgromu typu L montuje się razem z uchwytami gąsiora.

dekiel boczny kalenicy PVC
Dekiel boczny kalenicy PVC stosowany jako zakończenie kalenicy 
w przypadku braku systemowych elementów zakończeń kalenicy. 

Dekiel boczny zastępuje dysk kalenicowy, zaślepkę, gąsior 
początkowy, gąsior końcowy oraz skrajny. Występuje w kolorach 

pasujących do kolorystyki dachówek czołowych producentów.

D

1.13
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komin

wykończenie dachu 

2.1

2.2

2.5

2.4

taśmy do obróbki komina EuroTec
Jednym z trudniejszych elementów przy wykonywaniu 

połaci dachowej jest prawidłowa obróbka miejsc, 
w których elementy konstrukcji dachu przecinają 

jego połać. Są to miejsca szczególnie narażone na 
powstawanie nieszczelności, przez które deszcz czy 

śnieg może przedostać się pod połać dachu. Jednym 
z takich miejsc jest miejsce styku dachowki ze ścianą 

komina. Taśmy kominowe są produktami najwyższej 
jakości i stosowane są do uszczelniania połączeń dachu 

z kominem lub ze ścianą. Szeroka gama kolorystyczna 
umożliwia optymalne dopasowanie taśm do najbardziej 

popularnych odcieni dachówek dostępnych na rynku, 
a zastosowane materiały gwarantują odporność na 

procesy starzenia, działanie promieniowania UV 
i temperatury. Produkty dostępne są w 5 metrowych 
rolkach łatwych do magazynowania, transportu oraz 

stosowania przez dekarzy na dachu. 
Szerokości rolek 300 mm (w przypadku  

EuroTec 1.2 szerokość: 300/340 mm).

listwy wykończeniowe aluminiowe
Listwy kominowe stosowane są jako zakończenie obróbek 
wykonanych taśmami kominowymi. Listwa wykończeniowa 

służy do  zabezpieczenia przed przeciekami wody na 
styku ściany komina z taśmą kominową. Szeroka gama 

kolorystyczna listw kominowych umożliwia ich optymalne 
dopasowanie do kolorów taśm do obróbki komina oraz 

różnych odcieni dachówek. Listwy wykonane są z wysokiej 
jakości aluminium o grubości 0,58 mm, pokryte są farbą 

poliestrową a lakierowana powłoka zabezpieczona jest 
dodatkowo folią polipropylenową, usuwaną podczas 

montażu listwy.

taśmy do obróbki komina

dostępne wersje:
•  EuroTec Pb - taśma do obróbki komina (zdj. 2.1)
•  EuroTec Pb 3 - taśma do obróbki komina
•  EuroTec N - taśma do obróbki komina (zdj. 2.2)
-  ołów z jednej strony pokryty warstwą kleju butylowego
- powierzchnia:  
 plisowana (EuroTec Pb - gr. blachy 0,4 mm, EuroTec Pb 3 - gr. blachy 0,3 mm) 
 gładka (EuroTec N - gr. blachy 0,5 mm)
- pakowanie: 1 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

•  EuroTec Al - taśma do obróbki komina (zdj. 2.3)
- aluminium plisowane z jednej strony pokryte 
 warstwą kleju butylowego
- pakowanie: 2 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

•  EuroTec 1.2 * - taśma do obróbki komina (zdj. 2.4)
- ołów płaski
- pakowanie: 1 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy

•  EuroTec Bonum - taśma do obróbki komina (zdj. 2.5)
- aluminium z jednej strony pokryte 
 warstwą kleju butylowego
- pakowanie: 2 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

•  EuroTec Fortis Al - taśma do obróbki komina (zdj. 2.6)
- aluminium plisowane z jednej strony pokryte 
 warstwą kleju butylowego
- pakowanie: 2 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

•  EuroTec Fortis Pb - taśma do obróbki komina (zdj. 2.7)
- taśma ołowiana plisowana z jednej strony pokryte 
 warstwą kleju butylowego
- pakowanie: 2 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

listwy aluminiowe

dostępne wersje:
•  listwa wykończeniowa aluminiowa (zdj. 2.8)
- długość: 2000 mm; szerokość: 85 mm
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny, szary, 
 imitacja miedzi

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie;
termin realizacji w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie

2.8

2.6

2.7

2.3
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kosz dachowy

odprowadzenie wody
 z dachu

kosze dachowe aluminiowe 

dostępne wersje: 
•  kosz dachowy aluminiowy tłoczony podłużnie (zdj. 3.1)
•  kosz dachowy aluminiowy tłoczony poprzecznie (zdj. 3.2)
- szerokość: 500 mm; długość: 2000 mm 
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,   
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny, szary, 
 imitacja miedzi

kosz dachowy aluminiowy tłoczony 
poprzecznie w rolce* (zdj. 3.3)
- szerokość: 500 mm; długość: 6000 mm 
- pakowanie: 1 szt./opk.
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,   
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny, szary, 
 imitacja miedzi

kosz dachowy miedziany 
tłoczony podłużnie (zdj. 3.4)
- szerokość: 500 mm; długość: 2000 mm 
- pakowanie: 5 szt./opk.

klamry do mocowania kosza

dostępne wersje: 
•  klamra do mocowania kosza tłoczonego podłużnie (zdj. 3.5)
•  klamra do mocowania kosza tłoczonego poprzecznie (zdj. 3.6)
- pakowanie: 50 szt./opk.
-  dostępne kolory: 
 - klamry aluminiowe: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,   
   grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny, szary, imitacja miedzi
 - klamry miedziane: kolor naturalny 

samoprzylepny klin uszczelniający kosz (zdj. 3.7)
- wysokość: 40*, 60, 75* mm; długość: 1000 mm
-  pakowanie: 200 szt./opk.
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy

taśma samorozprężna (zdj. 3.8)
- szerokość / wysokość po rozprężeniu / długość:
 20 mm / 40 mm / 8 m 
 20 mm / 50 mm / 6 m 
- pakowanie: 15 rol./opk.

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie;
termin realizacji w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie

3.8

3.7

3.6

3.5

kosze dachowe 
Kosz dachowy jest elementem montowanym na połączeniu połaci 
dachowych. Strefa ta jest zawsze narażona na większe obciążenie 

wodą lub zalegającym śniegiem i z tego względu kosze wykonane są 
z materiałów o trwałości porównywalnej z trwałością pokrycia dachu 

takich jak aluminium czy miedź. Blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm 
pokryta jest farbą poliestrową, lakierowana powłoka zabezpieczona jest 

dodatkowo folią polietylenową, usuwaną podczas montażu kosza.
Grubość blachy miedzianej wynosi 0,55 mm.

Odpowiednia sztywność koszy spowalnia spływ wody 
wchodzącej do rynny. Dodatkowym atutem jest łatwy montaż kosza, 
który może być wyginany bezpośrednio na dachu bez konieczności 

stosowania dodatkowych narzędzi. Szeroka gama kolorystyczna 
umożliwia optymalne dopasowanie koszy do najbardziej 

popularnych odcieni dachówek dostępnych na rynku. 
Szerokość kosza 500 mm, długość 2000 mm

(kosz w rolce - długość 6000 mm).

klamry do mocowania kosza 
Klamry służą do przymocowania kosza dachowego 

do deskowania lub łaty. Dzięki klamrom mocujemy kosz, 
nie dziurawiąc jego powierzchni wkrętami czy gwoździami, 

eliminując tym samym miejsca, przez które mogłaby 
przedostać się woda. Kolorystycznie i materiałowo klamry 

dopasowane są do kolorystyki koszy. Klamry wykonane są 
z blachy aluminiowej o grubości 0,58 mm pokrytej farbą 

poliestrową lub z miedzi o grubości 0,55 mm.

samoprzylepny klin uszczelniający kosz
Samoprzylepny klin z pianki poliuretanowej stosuje się do uszczelnienia 

styku kosza i dachówek. Przy dużych opadach wody samoprzylepny klin 
uszczelniający zapobiega wnikaniu wody pod połać dachu. 

Wysoka jakość kleju zapewnia trwałe połączenie klina z koszem. 
Dodatkowym atutem jest możliwość zakupu na zamówienie

 różnych wysokości klinów: 40*, 60, 75* mm.

taśma samorozprężna 
Taśmę samorozprężną z pianki poliuretanowej, impregnowanej 
roztworem akrylowym stosuje się do uszczelnienia styku kosza 

i dachówek. Przy dużych opadach wody taśma zapobiega wnikaniu 
wody pod połać dachu. Taśma stanowi doskonałą alternatywę dla klinów 

uszczelniających. Dostępna jest w dwóch wymiarach.

3.1

3.2

3.4

3.3



8 info 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

Klamry do mocowania kosza 

Klamry służą do przymocowania kosza dachowego do deskowania lub łaty.  
Dzięki klamrom mocujemy kosz, nie dziurawiąc jego powierzchni wkrętami czy gwoździami, eliminując tym samym miejsca, przez które mogłaby przedostać się woda. 
Kolorystycznie i materiałowo klamry dopasowane są do kolorystyki koszy.
Klamry wykonane są z blachy aluminiowej  o grubości 0,58mm
pokrytej  farbą polisertową lub z miedzi o grubości 0,55mm.

grzebienie okapowe
- polipropylen barwiony w masie
-  dostepne kolory: ceglasty, brązowy, czarny

dostępne wersje:
• grzebień okapowy płaski „55” (zdj. 4.1)
• grzebień okapowy płaski „80” (zdj. 4.2)
• grzebień okapowy płaski „100” (zdj. 4.3)
-  wysokość: 55 mm, 80 mm, 100 mm; długość: 1000 mm
-  pakowanie: 50 szt./opk.
•  EKO grzebień okapowy płaski „55” (zdj. 4.4)
-  wysokość: 55 mm; długość: 1000 mm
-  pakowanie: 60 szt./opk.
•  grzebień okapowy z kratką wentylacyjną (zdj. 4.5)
-  wysokość: 60 mm; długość: 1000 mm
-  pakowanie: 30 szt./opk.

okapowa kratka wentylacyjna (zdj. 4.6)
- polipropylen barwiony w masie
-  wysokość: 25 mm; długość: 1000 mm
-  pakowanie: 30 szt./opk.
-  dostepne kolory: ceglasty, brązowy, czarny

okap

wentylacja dachu

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

grzebienie okapowe
Grzebienie okapowe mocuje się do okapu dachu, 

by z jednej strony zapewnić swobodny przepływ powietrza 
od okapu w kierunku kalenicy, z drugiej zaś – zabezpieczyć 

szczelinę wentylacyjną przed gryzoniami, owadami i ptactwem, 
zapobiegając  mechanicznym uszkodzeniom termoizolacji. 
Elastyczność i szeroki zakres wysokości zębów grzebienia 

daje możliwość dopasowania go do różnych profili dachówek. 
Grzebienie występują w kolorach umożliwiających ich 

dopasowanie do kolorystyki dachówek czołowych producentów.

okapowa kratka wentylacyjna
 

Okapowa kratka wentylacyjna umożliwia swobodny przepływ 
powietrza. Kratka wentylacyjna występuje w kolorach 

umożliwiających jej dopasowanie do kolorystyki dachówek 
czołowych producentów.

4.4
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okap

wentylacja dachu

kratki zapezpieczające przed ptactwem 
-  polipropylen barwiony w masie
-  długość: 5000 mm; wysokość: 80 lub 100 mm

dostępne wersje: 
•  kratka zabezpieczająca przed ptactwem „80” (zdj. 4.7)
-  pakowanie: 24 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy 

•  kratka zabezpieczająca przed ptactwem „100” (zdj. 4.8)
-  pakowanie: 20 rol./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy

pasy okapowe

dostępne wersje:
•  pas okapowy (zdj. 4.9)
- długość: 2000 mm; długość krawędzi: 70 x 120 mm
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: 
 - aluminium: ceglasty, brązowy,      
   ciemnobrązowy, grafitowy, czerwony,     
   kasztanowy, czarny, szary, imitacja miedzi 
 - miedź: kolor naturalny
•  pas okapowy w rolce (zdj. 4.10)
- długość: 10 000 mm; szerokość: 230 mm
-  pakowanie: 4 szt./opk.
-  dostępne kolory:
  - aluminium: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
   grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny
 - miedź: kolor naturalny 

4.7

4.8

4.9

4.10

kratki zabezpieczające przed ptactwem
Kratki stosowane są jako zabezpieczenie okapu, wiatrownicy

 i wszystkich miejsc gdzie potrzebna jest wentylacja a jednocześnie 
istnieje zagrożenie przedostania się gryzoni, ptaków oraz dużych 

owadów pod połać dachu. Kratka wentylacyjna występuje
w kolarach umożliwiających jej dopasowanie do kolorystyki 

dachówek czołowych producentów. Różne wysokości kratek 
umożliwiają dopasowanie do różnych rozmiarów szczelin

pasy okapowe
Pasy okapowe stosowane są jako zabezpieczenie części okapowej 

dachu. Dzięki zastosowaniu pasów okapowych woda z pasa 
przedostaje się prosto do rynny. Szeroka gama kolorystyczna  

umożliwia dopasowanie pasa do kolorystyki dachówek czołowych 
producentów. Wyróżnia się łatwością układania, bez konieczności 

lutowania i używania specjalnych narzędzi. Produkt wykonany 
z miedzi lub wysokiej jakości aluminium powlekanego farbami.
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klamry do gąsiorów
-  aluminium pokryte farbą poliestrową
-  pakowanie: 50 szt./opk.

dostępne wersje:
•  klamra do gąsiora typ „U” (zdj. 5.1)
-  dostępne kolory: ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, 
 czerwony, czarny, kasztanowy

•  klamra do gąsiora Tondach/Meindl (zdj. 5.2)
•  klamra do gąsiora Röben/Jungmeier (zdj. 5.3)
-  dostępne kolory: ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, 
 czerwony, kasztanowy, czarny

•  klamra do gąsiora F.V. Müller GE 20 (zdj. 5.4)
•  klamra do gąsiora Koramic karpiówka nr1 (zdj. 5.5) 
•  klamra do gąsiora Koramic karpiówka nr 2 (zdj. 5.6)
•  klamra do gąsiora Koramic karpiówka nr 3 (zdj. 5.7) 
•  klamra do gąsiora Koramic nr 11 (zdj. 5.8)
•  klamra do gąsiora Rupp Sattel/Konisch (zdj. 5.9)
•  klamra do gąsiora Meyer-Holsen (zdj. 5.10)
•  klamra do gąsiora Erlus 18
•  klamra do gąsiora Hugenot Fenal
•  klamra do gąsiora Bogen 1
•  klamra do gąsiora Bogen 2
•  klamra do gąsiora Koramic L25
•  klamra do gąsiora Creaton PF
•  klamra do gąsiora Pfleiderer 2
•  klamra do gąsiora Creaton PC
•  klamra do gąsiora Pfleiderer 8
-  dostępne kolory: ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy

uwagi:
pełna oferta klamer znajduje się na stronie internetowej
www.mdmsa.com

5.1

5.3

5.5

5.4 5.6
5.7

5.8

klamry
do gąsiorów

montaż gąsiorów

klamry do gąsiorów 

W miejscu gdzie przenikają się połacie dachu (kalenica 
oraz naroża dachu) stosowane są specjalne dachówki 

kształtowe zwane gąsiorami, których zadaniem jest 
zapewnienie ciągłości stosowanego pokrycia. 
Gąsiory mocowane są na łatach kalenicowych

 i grzbietowych za pomocą specjalnie wyprofilowanych 
klamer, odpowiednio dostosowanych do kształtu gąsiora. 

Zadaniem klamry jest trwałe i pewne mocowanie gąsiora, 
dlatego do produkcji klamer wykorzystujemy lakierowaną 

blachę aluminiową, która gwarantuje żywotność 
mocowania porównywalną z trwałością pokrycia

 i jednocześnie zapewnia optymalne
dopasowanie do gąsiorów.

5.9

5.2

5.10
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spinki 
do dachówek

montaż dachówki

spinki do dachówek
Stosowanie spinek do mocowania dachówek 

pozwala na poprawę trwałości dachu oraz 
zwiększa jego odporność na obciążenie 

wiatrem i śniegiem. Ze względu na preferencje 
dekarzy oraz rodzaje stosowanych pokryć 
dachowych oferta nasza obejmuje szeroki 

zakres spinek, zróżnicowanych zarówno pod 
kątem sposobu montażu jak i rodzaju pokrycia.

Warto zwrócić uwagę na spinki 
 zabezpieczone powłoką alucynkową oraz 

spinki wykonane ze stali nierdzewnej.

spinka do dachówki ciętej
 

Spinka stosowana do mocowania dachówki 
docinanej w koszach lub narożach dachu.

spinki do dachówek
- pakowanie: 100 szt./opk. lub 250 szt./opk. 

dostępne wersje:
•  spinka do dachówki cementowej typ „U” (zdj. 6.1)
-  ocynkowany drut stalowy
- drut stalowy nierdzewny

•  spinka boczna do dachówki cementowej Nord (zdj. 6.2)
-  ocynkowany drut stalowy
- typ: Nord II lub Nord III

•  spinka do dachówki ceramicznej MD - 1.416 (zdj. 6.3)
-  ocynkowany drut stalowy 
- drut stalowy pokryty powłoką alucynkową

•  spinka uniwersalna do dachówki ceramicznej MD - PL  (zdj. 6.4)
-  ocynkowany drut stalowy 
- drut stalowy pokryty powłoką alucynkową
- typ: 40 mm lub 50 mm (grubość łaty)

•  spinka uniwersalna do dachówki ceramicznej MD -1.417  (zdj. 6.5)
-  ocynkowany drut stalowy 
- drut stalowy pokryty powłoką alucynkową
- typ: R30 lub R32

•  spinka boczna do dachówki MD - 1.409  (zdj. 6.6)
-  ocynkowany drut stalowy
- drut stalowy nierdzewny
- drut stalowy pokryty powłoką alucynkową
- typ zakończenia: R4 lub R6
- dostępne wymiary: 48x40, 48x48, 48x65, 48x73, 48x75, 65x40,   
 65x48, 65x65, 65x73, 65x75, 75x40, 75x48, 75x65, 75x73, 75x75,   
 85x40, 85x48, 85x65, 85x73, 85x75, 95x40, 95x48, 95x65, 95x73, 95x75
 
•  spinka do dachówki ceramicznej - karpiówki (zdj. 6.7)
-  ocynkowana taśma stalowa

•  spinka do dachówki ceramicznej - mnich mniszka wersja I (zdj. 6.8)
-  ocynkowany drut stalowy
- drut stalowy nierdzewny
- drut stalowy pokryty powłoką alucynkową

•  spinka do dachówki ceramicznej - mnich mniszka wersja II (zdj. 6.9)
-  ocynkowany drut stalowy
- drut stalowy nierdzewny
- drut stalowy pokryty powłoką alucynkową

spinka do dachówki ciętej - metalowa (zdj. 6.10)
-  blaszany uchwyt połączony ze stalowym drutem; całość wykonana   
 ze stali nierdzewnej
-  pakowanie: 100 szt./opk.

uwagi: 
inne rodzaje spinek są dostępne na indywidualne zamówienie;
termin realizacji w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie

6.6

6.1

6.3
6.4

6.2

6.7

6.5

6.8

6.8

6.9
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dachówki 
przejściowe

wentylacja budynku
kominki wentylacyjne
- poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy, czerwony

dostępne wersje:
•  kominek wentylacyjny (zdj. 7.1) 
- średnica: 100 mm; wysokość: 390 mm
•  kominek wentylacyjny wysoki (zdj. 7.2) 
- średnica: 100 mm; wysokość: 490 mm

kominek wentylacyjny do blachodachówki
-  polipropylen barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy, czerwony, zielony i czarny
- średnica: 110 mm; wysokość: 490 mm

dostępne wersje:
•  kominek wentylacyjny do blachodachówki - zwykły
- zaprojektowany do dachów krytych blachodachówką 
- profile: wysoki i niski (zdj. 7.3)
•  kominek wentylacyjny do blachodachówki - ocieplony
- zaprojektowany do dachów krytych blachodachówką 
- profile: wysoki (zdj. 7.4) i niski
•  kominek wentylacyjny do blachy płaskiej - zwykły
- przeznaczony do blach płaskich, trapezowych oraz istniejących pokryć 

bitumicznych
•  kominek wentylacyjny do blachy płaskiej - ocieplony (zdj. 7.5)
- przeznaczony do blach płaskich, trapezowych oraz istniejących pokryć 

bitumicznych 

kominek wentylacyjny pod gont  (zdj. 7.13)
-  polipropylen barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy, czerwony, zielony i czarny
- średnica: 110 mm; wysokość: 490 mm
- dostępne wersje: zwykły i ocieplony

nasadka antenowa (zdj. 7.6) 
- poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy, czerwony

przyłącze wężowe (zdj. 7.7) 
- średnica: 100 mm; wysokość: 600 mm, PVC-flex
- pakowanie: 10 szt./opk.

przyłącze wężowe średnicy 110 mm (zdj. 7.8) 
- średnica: 110 mm; wysokość: 600 mm, PVC 
- pakowanie: 1 szt./opk.
- dostępne kolory: czarny

element świetlikowy (zdj. 7.9) 
- polimetakrylan metylu (PMMA)
- pakowanie:10 szt./opk.

dachówki przejściowe

dostępne wersje:
•  dachówka przejściowa – profil Braas „Frankfurter” (zdj. 7.10) 
•  dachówka przejściowa – profil Brass „Podwójne S” (zdj. 7.11) 
•  dachówka przejściowa – profil Brass „Celtycka” 
•  dachówka przejściowa – profil Euronit „Ekstra” (zdj. 7.12)   
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy, czerwony 
•  dachówka przejściowa – profil Nelskamp „Finkenberger” 
•  dachówka przejściowa – profil Nelskamp „Kronen” 
•  dachówka przejściowa – profil Braas „Grecka”  
- poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, grafitowy

wywietrznik połaciowy do gontów (zdj. 7.14) 
- PVC barwione w masie, odporne na promieniowanie UV
- wymiar zewnętrzny: 500 x 300 mm 
- pakowanie: 10 szt./opk.
- dostępne kolory: czarny

dachówki przejściowe 
wraz z nasadkami 

Na każdym dachu są miejsca, przez które wyprowadzamy 
przewody instalacyjne, będące częścią systemu 

kanalizacyjnego lub wentylacyjnego budynku. Miejsce 
takiego wyprowadzenia zaburza harmonię i ciągłość 

pokrycia, dlatego też aby zapewnić wymaganą estetykę 
warto stosować specjalnie wyprofilowane dachówki 

przejściowe. W ofercie naszej znajduje się modułowy 
system dachówek przejściowych wraz z szeregiem 

odpowiednich nasadek. Proszę zwrócić uwagę 
na możliwość swobodnej regulacji kąta nachylenia 

kominka oraz rodzaj zastosowanego tworzywa 
– odpornego na starzenie poliamidu 

barwionego w masie.

7.10

7.11

7.12

7.1

7.7

7.27.6

7.5

7.4

7.3

7.13

7.14

7.9

7.8
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ławy kominiarskie 

dostępne wersje:
•  ława kominiarska stalowa (zdj. 8.1) 
•  ława kominiarska aluminiowa (zdj. 8.2)
- aluminium lub ocynkowana ogniowo blacha stalowa; oferowane 
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
-  długość:  0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 
 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m (tolerancja +/- 20 mm); 
 szerokość: 250 mm
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,   
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny 
 
stopień kominiarski (zdj. 8.3)
- ocynkowana ogniowo blacha stalowa; oferowany 
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
-  długość: 250 mm; szerokość: 140 mm
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,   
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

łącznik ławy kominiarskiej  (zdj. 8.4)
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany 
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
-  długość: 180 mm; szerokość: 25 mm  
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,   
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

uwagi:
istnieje możliwość dostarczenia akcesoriów wchodzących w skład 
grupy „komunikacja dachowa” w kolorach innych niż wymienione 
powyżej kolory standardowe, na podstawie określonego 
przez klienta kodu z palety RAL, w takim przypadku termin 
realizacji zamówienia oraz cena ustalane są indywidualnie

komunikacja 
dachowa

bezpieczeństwo na dachu

ławy kominiarskie

Bezpieczny i swobodny dostęp do kominów spalinowych 
i wentylacyjnych wymagany jest na każdym dachu dlatego też 

musimy nasz dach wyposażyć w odpowiedni system umożliwiający 
poruszanie się na nim. Podstawowym elementem oferowanego 
systemu są ławy kominiarskie, wykonane ze stali lub aluminium, 

dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej dostosowanej do 
kolorów pokryć dachowych. Ławy kominiarskie mocowane są 

na dachu za pomocą systemowych wsporników i mocowników 
umożlwiających montaż odpowiedni do zastosowanego pokrycia 

i kąta nachylenia dachu. Ważna informacja dla inwestorów 
– na indywidualne życzenie dostępne są kolory 

z całej palety RAL.

stopnie kominiarskie

Stopnie kominiarskie uzupełniają system ław zapewniający 
możliwość bepiecznego i swobodnego poruszania się na dachu. 

Wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo gwarantują 
trwałe, bezpieczne i estetyczne dojście do wybranych elementów 

dachu. Stopnie mocowane są na dachu za pomocą systemowych 
wsporników umożlwiających montaż odpowiedni do zastosowanego 
pokrycia i kąta nachylenia dachu. Ważna informacja dla inwestorów 

– na indywidualne życzenie dostępne są kolory z całej palety RAL.

łącznik ławy

Aby zapewnić dłuższe ciągi komunikacyjne, na które składa się 
szereg ław niezbędne jest stosowanie łączników (zdj. 8.14.). 

Łączniki zaprojektowane są jako element uniwersalny zarówno 
dla łączenia ław stalowych jak i aluminiowych. Dopasowany 

kolorystycznie do oferowanych ław pozostaje praktycznie 
niewidoczny pełnią właściwie swoją funkcję.

8.3

8.1

8.2

8.4

8.3

Wyrób odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku ZA normy EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia do chodzenia po dachu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie
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8.10

komunikacja 
dachowa

bezpieczeństwo na dachu

8.7

8.8

8.6

8.9

8.11

8.7

8.8

8.5

wsporniki i mocowniki
Bogaty asortyment pokryć dachowych sprawia, że 
konieczne jest indywidualne podejście do systemu 
mocowań komunikacji dachowej. Wsporniki dzięki 
odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym mogą 

być stosowane praktycznie na każdym rodzaju 
dachu niezależnie od zastosowanego rodzaju 

pokrycia. Co więcej, w połączeniu z mocownikami 
i ławami kominiarskimi gwarantują bezpieczne 

poruszanie się na dachu.

Szczególnym elementem systemu jest mocownik (zdj. 
8.4.) stanowiący niezbędny łącznik pomiędzy ławą
 i wspornikiem, gwarantujący właściwe oparcie dla 

ławy kominiarskiej. Gama kolorystyczna – podobnie 
jak dla ław obejmuje standardowe kolory jak i paletę 

RAL dostępną na indywidualne życzenie.

Wyrób odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku ZA normy EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia do chodzenia po dachu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie

mocownik ławy kominiarskiej  (zdj. 8.5)
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy, oferowany w wersji   
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
-  szerokość: 40 mm
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

wspornik mocownika ławy kominiarskiej
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy
 oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) 
 lub malowanej proszkowo
-  szerokość: 40 mm
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,    
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

dostępne wersje:
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „U” (zdj. 8.6)
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „DB” i „DC” (zdj. 8.7)
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka” (zdj. 8.8)
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka długa”
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD-350” (zdj. 8.9)
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD-400” (zdj. 8.10)
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD-420”
•  wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD-460”

wspornik ławy kominiarskiej przyścienny (zdj. 8.11)
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
-  szerokość: 25 mm
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy, czerwony,  
 kasztanowy, czarny

uwagi:
istnieje możliwość dostarczenia akcesoriów wchodzących w skład grupy 
„komunikacja dachowa” w kolorach innych niż wymienione powyżej kolory 
standardowe, na podstawie określonego przez klienta kodu 
z palety RAL; w takim przypadku termin realizacji zamówienia 
oraz cena ustalane są indywidualnie
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śniegołapy (zdj. 9.1)
do pokryć płaskich, do dachówek cementowych i ceramicznej – karpiówki, 
do dachówek Tondach Marsylka 14, Tondach Marsylka 12, Tondach 
Romańska, Creaton Kera-Pfanne, Creaton Futura, Röben Fleming, Creaton 
Harmonia, Müller E32, Rupp Sirius, Koramic Renesansowa L15, Koramic 
Romańska L25, Rupp Rubin, Meindl MZ3*, F.V. Müler E80*, 
Erlus E58/E58max*
- ocynkowana blacha stalowa pokryta farbą poliestrową
- wysokość profilu podtrzymującego śnieg: 65 mm;
 szerokość: 34 mm +/- 0,1 mm
- pakowanie: 100 szt./opk. (śniegołapy do pokryć płaskich
 i dachówki karpiówki - pakowanie: 100 szt./opk.)
- dostępne kolory: ceglasty, ciemnobrązowy, grafitowy, kasztanowy
- inne rodzaje śniegołapów są dostępne na indywidualne   
 zamówienie (termin realizacji zamówienia w każdym 
 przypadku jest ustalany indywidualnie)

płotek przeciwśniegowy (zdj. 9.2)
- ocynkowany ogniowo kątownik oraz blacha; oferowany w wersji   
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
- wysokość: 155 mm; długość: 2000 lub 3000 mm
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

łącznik płotka przeciwśniegowego (zdj. 9.3)
-  ocynkowana ogniowo blacha; oferowany w wersji naturalnej   
 (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
- długość: 55 mm
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

bariera przeciwśniegowa (zdj. 9.4)
-  aluminium
- długość: 3000 mm
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

uchwyt bariery przeciwśniegowej
-  aluminium
- 2 wersje: uchwyt pojedynczy (zdj. 9.5) oraz uchwyt podwójny (zdj. 9.6)
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy, grafitowy,   
 czerwony, kasztanowy, czarny

uwagi:
-  produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie
-  istnieje możliwość dostarczenia akcesoriów wchodzących w skład   
 grupy „ochrona przeciwśniegowa” (za wyjątkiem 9.1) w kolorach 
 innych niż wymienione powyżej kolory standardowe, na podstawie   
 określonego przez klienta kodu z palety RAL; w takim przypadku 
 termin realizacji zamówienia oraz cena są ustalane indywidualnie

ochrona 
przeciwśniegowa

bezpieczeństwo wokół 
budynku

9.1

9.3

ochrona przeciwśniegowa
Oferta zabezpieczenia przed osuwającym się śniegiem 

z dachu obejmuje śniegołapy oraz płotki przeciwśniegowe wraz 
z systemem zamocowań. Ze względu na różną funkcję jaką pełnią 

na dachu rozwiązania te mogą być stosowane uzupełniająco, 
lecz nie są ekwiwalentne. Funkcją śniegołapów jest zapobieganie 

przesuwania się czapy śnieżnej na dachu dlatego powinny 
być rozmieszczone na całej połaci w ilości odpowiedniej do 

nachylenia połaci. Natomiast zamocowane w uchwytach płotki lub 
bale zatrzymują osuwający się śnieg na dachu, zabezpieczając 

otoczenie budynku przed szkodami wywołanimi przez spadające 
masy śniegu z dachu. Tak więc optymalnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie kaskadowego systemu ochrony – śniegołapów 

w połączeniu z systemem płotków lub bali przeciwśniegowych. 
Kolorystyka śniegołapów oraz płotków dobrana jest pod kątem 

najbardziej popularnych pokryć dachowych, przy czym na 
indywidualne życzenie dostarczymy elementy w dowolnym 

kolorze RAL.

śniegołapy
Śniegołapy przeznaczone są do montażu na dachach spadzistych 

i montowane są w celu zabezpieczenia rynien oraz otoczenia 
budynków przed gwałtownie obsuwającym się z dachu śniegiem 

podczas odwilży. Śniegołapy pozwalają zatrzymać śnieg na 
dachu, powodując iż nie spada on na rynny oraz na podłoże, 
zapobiegając tym samym urywaniu lub rozszczelnianiu rynien 

i poprawiając bezpieczeństwo ewentualnych przechodniów.

płotek przeciwśniegowy
Płotek przeciwśniegowy to odpowiednio zaprojektowany element,

którego zadaniem jest zatrzymanie osuwających się partii
śniegu. W zależności od kąta dachu i regionu geograficznego 

determinującego wielkość opadów śniegu należy odpowiednio 
dobrać ilość uchwytów (dostępna na życzenie jest osobna 

instrukcja). Istnieje możliwość łączenia płotków w dłuższe ciągi 
– niezbędne jest wtedy stosowanie odpowiednich łączników 

(zdj. 9.11). Szeroka gama kolorystyczna zapewnia estetyczne 
nawiązanie do kolorów pokryć dachowych, dostępne są 

również kolory na życzenie.

bariera przeciwśniegowa
Stosowane jako ochrona przeciwśniegowa na dachach krytych 

blachą płaską na “rąbek” (aluminiową, stalową, tytan-cynkową lub 
miedzianą) zapobiegająca osuwaniu się śniegu z połaci dachu.

Do prawidłowego montażu oprócz barier niezbędne jest 
zastosowanie odpowiednich uchwytów.

Wyrób odpowiada wymaganiom określonym w Załączniku ZA normy EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia do chodzenia po dachu - Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie

9.5

9.4

9.2
9.6
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ochrona 
przeciwśniegowa

 
bezpieczeństwo wokół 

budynku

uchwyty płotków i bali przeciwśniegowych
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
-  szerokość: 25 mm
-  dostępne kolory: ceglasty, brązowy, ciemnobrązowy,
 grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

dostępne wersje uchwytu płotka przeciwśniegowego:
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „U” (zdj. 9.7)
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „DB” i „DC”(zdj. 9.8)
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka” (zdj. 9.9)
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka długa” (zdj. 9.10)
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD-350” (zdj. 9.11)
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD-400” (zdj. 9.12)
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD-420” 
•  uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD-460”

dostępne wersje uchwytu bala przeciwśniegowego:
•  uchwyt bala przeciwśniegowego „U” (zdj. 9.13)
•  uchwyt bala przeciwśniegowego „DB” i „DC” (zdj. 9.14)
•  uchwyt bala przeciwśniegowego „BD-350” (zdj. 9.15)
•  uchwyt bala przeciwśniegowego „BD-400” (zdj. 9.16)
•  uchwyt bala przeciwśniegowego „karpiówka” (zdj. 9.17)

uwagi:
istnieje możliwość dostarczenia akcesoriów wchodzących 
w skład grupy „ochrona przeciwśniegowa” (za wyjątkiem 9.1) 
w kolorach innych niż wymienione powyżej kolory standardowe, 
na podstawie określonego przez klienta kodu z palety RAL 
w takim przypadku termin realizacji zamówienia oraz cena 
są ustalane indywidualnie

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11 9.12

9.13

9.15

9.14

9.17

9.16

uchwyty płotków i bali 
przeciwśniegowych

Aby zapewnić właściwe mocowanie płotków lub 
bali przeciwśniegowych na dachu niezbędne 

jest właściwe dobranie odpowiednich uchwytów. 
Dzięki naszym konstruktorom możemy zaoferować 

uchwyty dostosowane do większości pokryć 
dachowych zapewniając pewną i trwałą ochronę 

przed śniegiem. Szeroka gama kolorystyczna 
zapewnia estetyczne nawiązanie do kolorów pokryć 

dachowych, dostępne są również kolory 
na życzenie. 
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10.3

folie dachowe
membrany
dachowe

wentylacja poddasza 
Ventia® membrany dachowe

dostępne wersje:

• membrana dachowa Ventia® Iron (zdj. 10.1)
- trójwarstwowe membrany dachowe stosowane w bezpośrednim   
 kontakcie z izolacją termiczną

•  membrana dachowa Ventia® Bronze (zdj. 10.2)
•  membrana dachowa Ventia® Gold (zdj. 10.3)
•  membrana dachowa Ventia® Cobalt Plus (zdj. 10.4)
• membrana dachowa Ventia® Titanium  (zdj. 10.5)
•  membrana dachowa Ventia® Platinium Plus (zdj. 10.6)
- trójwarstwowe (Ventia® Cobalt Plus - cztery warstwy) membrany dachowe
 stosowane w bezpośrednim kontakcie z izolacją termiczną, 
 przeznaczone również do zastosowań na dachach z pełnym   
 deskowaniem

• membrana dachowa Ventia® Iron T 
- trójwarstwowe membrany dachowe stosowane w bezpośrednim   
 kontakcie z izolacją termiczną; posiadają zintegrowany pas   
 samoprzylepny ułatwiający montaż 
- produkty dostępne w wersji ze zintegrowanym podwójnym
 paskiem taśmy klejącej Ventia® TT

•  membrana dachowa Ventia® Bonze T
•  membrana dachowa Ventia® Gold T
• membrana dachowa Ventia® Titanium T
• membrana dachowa Ventia® Platinium Plus T
- trójwarstwowe membrany dachowe stosowane w bezpośrednim   
 kontakcie z izolacją termiczną; przeznaczone również 
 do zastosowań na dachach z pełnym deskowaniem; 
 posiadają zintegrowany pas samoprzylepny ułatwiający montaż
- produkty dostępne w wersji ze zintegrowanym podwójnym
 paskiem taśmy klejącej Ventia® TT

•  membrana dachowa Ventia® METAL (zdj. 10.7)
- czterowarstwowa membrana dachowa stosowana w bezpośrednim   
 kontakcie z izolacją termiczną; przeznaczona jest  do zastosowań   
 pod pokrycia z blach płaskich. Ventia® METAL składa się z włókniny   
 polipropylenowej połączonej z polipropylenowym filmem   
 mikroporowatym; od zewnętrznej strony pokryta jest 
 dystansującą warstwą drenażową

Ventia® rodzina membran dachowych

Ventia® to trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjnie, wodoszczelna 
membrana dachowa zabezpieczająca budynki przed zewnętrznymi 

warunkami atmosferycznymi, pozwalająca na swobodny przepływ 
pary wodnej. 

Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności membrany Ventia® mogą 
być stosowane bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej. 

Stosowana w produkcji membrany Ventia® metoda ultradźwiękowa 
działa na zasadzie dostarczenia dużej dawki energii w miejsce 

styku materiałów, co powoduje precyzyjne 
i trwałe połączenie poszczególnych warstw. Specjalny wzór 

łączenia zapewnia wiekszą wytrzymałość na rozdarcie. Dzięki tej 
technologii membrana jest elastyczna, wytrzymała mechanicznie, 

zachowuje wysokie parametry użytkowe, a mikropory gwarantujące 
wysoką paroprzepuszczalność są równomiernie drożne na całej 

powierzchni membrany.

10.5

10.7

10.1

10.6

10.2

10.4
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folie dachowe
membrany

dachowe

wentylacja poddasza 

laboratorium mdm

parametry techniczne:  Ventia® Iron* Ventia® Bronze* Ventia® Gold*

gramatura     ok. 120 g/m2 ok. 130 g/m² ok. 150 g/m2

ilość warstw  trzy trzy  trzy

grubość folii  0,55 mm 0,60 mm 0,70 mm

przenikanie pary wodnej 
(współczynnik Sd) 0,03 m 0,02 m 0,02 m 

paroprzepuszczalność
(Lyssy 38 oC, 90% RH) 3200 g/m2  x 24h 3300 g/m2  x 24h 3200 g/m2  x 24h

paroprzepuszczalność 
(Lyssy 23 oC, 85% RH) 1400 g/m2  x 24h 1500 g/m2  x 24h 1500 g/m2  x 24h

                                   wzdłuż 280 N/5cm 300 N/5cm 340 N/5cm

                              w poprzek 160 N/5cm 190 N/5cm 210 N/5cm 

                                   wzdłuż 120 N 135 N 150 N

                              w poprzek 135 N 135 N 160 N

dopuszczalna ekspozycja na 
promienie UV    max. 3 m-ce max. 3 m-ce max. 3 m-ce

możliwość stosowania na 
dachu z pełnym deskowaniem NIE TAK TAK

wodoszczelność W1 W1 W1

odporność na działanie 
temperatury

od - 40 oC
do + 80 oC

od - 40 oC
do + 80 oC

od - 40 oC 
do + 80 oC

szerokość rolki 1,5 m 1,5 m 1,5 m

długość rolki 50 m 50 m 50 m 

ilość rolek na palecie 39 (2925 m2)** 39 (2925 m2)** 27 (2025 m2)**

materiał     polipropylen polipropylen polipropylen 

metoda produkcji laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami

dokument odniesienia

deklaracja zgodności
WE nr 16/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

deklaracja zgodności
WE nr 12/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

deklaracja zgodności
WE nr 5/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

* produkt dostępny w wersjach ze zintegrowanym paskiem taśmy klejącej Ventia® T lub ze zintegrowanym podwójnym paskiem Ventia® TT
** zastrzegamy sobie prawo do zmiany opakowania i ilości rolek na palecie

wytrzymałość 
na rozciąganie:  

wytrzymałość 
na rozdarcie 
(gwoździem):  

PN EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych.
PN EN 13859-2 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian. 
Dyfuzyjne membrany dachowe spełniają kryteria określone w normach PN EN 13859-1 oraz PN EN 13859-2 
i dopuszczone są do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej

data aktualizacji 24.05.2011
Powyższe parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą na temat produktów, niemniej zastrzegamy sobie możliwość ich zmiany wraz z rozwojem produktów.
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PN EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych.
PN EN 13859-2 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian. 
Dyfuzyjne membrany dachowe spełniają kryteria określone w normach PN EN 13859-1 oraz PN EN 13859-2 
i dopuszczone są do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej

data aktualizacji 24.05.2011
Powyższe parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą na temat produktów, niemniej zastrzegamy sobie możliwość ich zmiany wraz z rozwojem produktów.

folie dachowe
membrany
dachowe

wentylacja poddasza 

laboratorium mdm

parametry techniczne:  Ventia® Cobalt Plus Ventia® Titanium* Ventia® Platinium Plus* Ventia® METAL

gramatura     ok. 170 g/m2 ok. 180 g/m² ok. 225 g/m² ok. 400 g/m2 

ilość warstw  cztery trzy trzy  cztery

grubość folii  0,80 mm 0,85 mm 1 mm 8 + 0,70 mm

przenikanie pary wodnej 
(współczynnik Sd) 0,04 m 0,02 m 0,04 m 0,02 m

paroprzepuszczalność
(Lyssy 38 oC, 90% RH) 3450 g/m2  x 24h 2900 g/m2  x 24h 2800 g/m2  x 24h 3200 g/m2  x 24h

paroprzepuszczalność 
(Lyssy 23 oC, 85% RH) 1350 g/m2  x 24h 1200 g/m2  x 24h 1150 g/m2  x 24h 1500 g/m2  x 24h

                                   wzdłuż 350 N/5cm 420 N/5cm 500 N/5cm 400 N/5cm

                              w poprzek 225 N/5cm 250 N/5cm 340 N/5cm 210 N/5cm

                                   wzdłuż 170 N 200 N 240 N 140 N

                              w poprzek 200 N 200 N 240 N 140 N

dopuszczalna ekspozycja na 
promienie UV    max. 3 m-ce max. 3 m-ce max. 3 m-ce max. 3 m-ce

możliwość stosowania na 
dachu z pełnym deskowaniem NIE TAK TAK TAK

wodoszczelność W1 W1 W1 W1

odporność na działanie 
temperatury

od - 30 oC
do + 80 oC

od - 40 oC
do + 80 oC

od - 40 oC
do + 80 oC

od - 40 oC 
do + 80 oC

szerokość rolki 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

długość rolki 50 m 50 m 50 m 50 m 

ilość rolek na palecie 27 (2025 m2)** 27 (2025 m2)** 20 (1500 m2)** 8 (300 m2)**

materiał     polipropylen polipropylen polipropylen polipropylen 

metoda produkcji laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami

dokument odniesienia

deklaracja zgodności
WE nr 29/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

deklaracja zgodności
WE nr 7/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

deklaracja zgodności
WE nr 23/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

deklaracja zgodności
WE nr 11/2011
PN EN 13859-1
PN EN 13859-2

* produkt dostępny w wersjach ze zintegrowanym paskiem taśmy klejącej Ventia® T lub ze zintegrowanym podwójnym paskiem Ventia® TT
** zastrzegamy sobie prawo do zmiany opakowania i ilości rolek na palecie

wytrzymałość 
na rozciąganie:  

wytrzymałość 
na rozdarcie 
(gwoździem):  

PN EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych.
PN EN 13859-2 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian. 
Dyfuzyjne membrany dachowe spełniają kryteria określone w normach PN EN 13859-1 oraz PN EN 13859-2 
i dopuszczone są do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej

data aktualizacji 24.05.2011
Powyższe parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą na temat produktów, niemniej zastrzegamy sobie możliwość ich zmiany wraz z rozwojem produktów.
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folie dachowe
folie paroizolacyjne

wentylacja poddasza 

folie paroizolacyjne Ventia®

dostępne wersje:
•  Ventia® VB (zdj. 10.8)
- trójwarstwowa aktywna folia paroizolacyjna pozwala 
 na niewielką dyfuzję pary wodnej

•  Ventia® VB REFLEX (zdj. 10.9)
- dwuwarstwowa folia paroizolacyjna z naniesioną   
 wewnątrz warstwą metalicznego aluminium; pozwala  
 na oszczędność energii cieplnej dzięki odbiciu   
 promieniowania podczerwonego
 

folie paroizolacyjne Ventia® 
Ventia® VB jest aktywną folią paroizolacyjną, chroniącą 

termoizolację dachu przed wilgocią napływającą z wnętrza 
budynku. Dzięki odpowiednio dobranemu współczynnikowi Sd, 
w przypadku nadmiaru wilgoci wewnątrz budynku, przepuszcza 
ona niewielkie ilości pary wodnej do termoizolacji, która później 

jest odparowywana na zewnątrz. Aktywna folia paroizolacyjna jest 
najlepszym rozwiązaniem izolującym dach od wewnętrznej strony 
budynku. Z jednej strony chroni termoizolację przed parą wodną, 

a z drugiej zapobiega skraplaniu się nadmiaru pary wodnej na 
wewnętrznej stronie izolacji.  Folie Ventia® VB są produkowane 

metodą ultradźwiękową, działającą na zasadzie dostarczenia 
dużej dawki energii w miejsce styku materiałów, co powoduje 

precyzyjne i trwałe połączenie poszczególnych warstw. Specjalny 
wzór łączenia zapewnia większą wytrzymałość na rozerwanie. 

Dzięki tej technologii folia paroizolacyjna jest elastyczna, 
wytrzymała mechanicznie i zachowuje wysokie parametry 

użytkowe w czasie. 
  

Ventia® VB REFLEX dzięki powłoce refleksyjnej zapewnia 
oszczędność energii. Powłoka refleksyjna odbija część energii 
rozchodzącej się w postaci promieniowania podczerwonego. 

Współczynnik Sd dobrany jest tak, by jeszcze bardziej ograniczyć 
przepływ pary wodnej, a w układzie dachu z membranami 

Ventia® (o Sd ≤ 0,02m) folia ta stanowi system izolacji spełniający 
najwyższe wymagania. 

 

10.8

10.9

parametry techniczne:  Ventia® VB Ventia® VB Reflex

gramatura     ok. 85 g/m2 ok. 77 g/m2  

ilość warstw trzy dwie

grubość folii  0,45 mm 0,45 mm

współczynnik Sd  4,5 m 6 m

paroprzepuszczalność 
(Lyssy 23 oC, 85% RH) 4,5 g/m2 x 24 h 1,5 g/m2 x 24h

                                   wzdłuż 150 N/5 cm 110 N/5 cm

                              w poprzek 110 N/5 cm 75 N/5 cm

                                   wzdłuż 90 N 65 N

                              w poprzek 90 N 65 N

wodoszczelność W1 W1

odporność na działanie 
temperatury

od - 40 oC 
do + 80 oC

od - 40 oC
do + 80 oC

szerokość rolki 1,5 m 1,5 m

długość rolki 50 m 50 m 

ilość rolek na palecie 46 (3450 m2)* 46 (3450 m2)*

materiał     polipropylen polipropylen, aluminium

metoda produkcji laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami

dokument odniesienia
deklaracja zgodności

WE nr 10/2009
PN-EN 13984

deklaracja zgodności
WE nr 20/2009
PN-EN 13984

* zastrzegamy sobie prawo do zmiany opakowania i ilości rolek na palecie

wytrzymałość 
na rozciąganie:  

wytrzymałość 
na rozdarcie 
(gwoździem):  

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości: Folie paroizolacyjne spełniają kryteria 
określone w PN EN 13984:2006 i dopuszczone są do stosowania w budownictwie na terenie Unii 
Europejskiej

data aktualizacji  24.05.2011
Powyższe parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą na temat produktów, niemniej zastrzegamy 
sobie możliwość ich zmiany wraz z rozwojem produktów.
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parametry techniczne:  Ventia® VB Ventia® VB Reflex

gramatura     ok. 85 g/m2 ok. 77 g/m2  

ilość warstw trzy dwie

grubość folii  0,45 mm 0,45 mm

współczynnik Sd  4,5 m 6 m

paroprzepuszczalność 
(Lyssy 23 oC, 85% RH) 4,5 g/m2 x 24 h 1,5 g/m2 x 24h

                                   wzdłuż 150 N/5 cm 110 N/5 cm

                              w poprzek 110 N/5 cm 75 N/5 cm

                                   wzdłuż 90 N 65 N

                              w poprzek 90 N 65 N

wodoszczelność W1 W1

odporność na działanie 
temperatury

od - 40 oC 
do + 80 oC

od - 40 oC
do + 80 oC

szerokość rolki 1,5 m 1,5 m

długość rolki 50 m 50 m 

ilość rolek na palecie 46 (3450 m2)* 46 (3450 m2)*

materiał     polipropylen polipropylen, aluminium

metoda produkcji laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami

dokument odniesienia
deklaracja zgodności

WE nr 10/2009
PN-EN 13984

deklaracja zgodności
WE nr 20/2009
PN-EN 13984

* zastrzegamy sobie prawo do zmiany opakowania i ilości rolek na palecie

folie dachowe
membrany
dachowe

wentylacja poddasza 

10.12

10.11

10.10

taker młotkowy STINGER (zdj. 10.10)
- taker młotkowy z funkcją podawania podkładek pod zszywkę
- materiał: stal nierdzewna i tworzywo ABS
- długość: 45 cm
- wysokość: 13 cm
- szerokość: 5,5 cm

podkładki uszczelniające STINGER (zdj. 10.11)
- materiał: polipropylen
- rolka zawiera 168 podkładek o średnicy 25 mm

zszywki STINGER (zdj. 10.12)
- materiał: stal pokryta żywicą (zebezpieczenie antykorozyjne)
- pudełko zszywek zawiera 24 paski po 84 zszywki.

system montażu folii dachowych STINGER

System montażu folii dachowych, którego zastosowanie 
gwarantuje dłuższą żywotność dachu oraz zachowanie większej 

wodoszczelności folii. 
 

podkładki i zszywki STINGER
Stosowanie podkładek pod zszywki do mocowania folii dachowej 

sprawia, że folia jest zdecydowanie mniej podatna na rozdarcia, 
rozerwanie przy gwałtownych podmuchach wiatru oraz mocniej 
przylega do podłoża. Dodatkowo, podkładki systemu STINGER 

stanowią punktowe uszczelnienie miejsc mocowań folii. 

W skład pakietów wchodzi 1008 lub 2016 zszywek i 6 lub 12 rolek 
podkładek STINGER przeznaczonych do stosowania w systemie 

montażu folii dachowych STINGER przy użyciu systemowego takera. 
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folie dachowe

dodatki do folii

taśma do łączenia membran i folii 
paroizolacyjnych Ventia® (zdj. 10.13)
- długość: 25 m; szerokość: 60 mm lub 25 mm
- pakowanie: 4 rol./opk.

taśma reperacyjna Ventia® (zdj. 10.14)
- długość: 25 m; szerokość: 50 mm, 60 mm lub 100 mm
- pakowanie: 16 rol./opk. (50 mm) 16 rol./opk. (60 mm), 
 12 rol./opk. (100 mm)
 
taśma reperacyjna Ventia® VB REFLEX (zdj. 10.15)
- długość: 25 m; szerokość: 50 mm, 60 mm lub 100 mm
- pakowanie: 16 rol./opk. (50 mm) 16 rol./opk. (60 mm), 
 12 rol./opk. (100 mm)

klej butylowy (zdj. 10.16)
- długość: 50 m; szerokość: 15 mm
- pakowanie: 10 rol./opk.

10.13

10.14

10.16

10.15

taśma do łączenia membran i folii 
paroizolacyjnych Ventia®

Dwustronnie klejąca taśma idealnie nadaje się do sklejania 
zakładów membran dachowych oraz folii paroizolacyjnych. 

Dzięki wysokiej odporności temperaturowej taśmę można 
stosować  również pod pokryciami z blachy i blachodachówki. 

Umożliwia również złączenie folii z elementami drewna i metalu. 
Klei na powierzchniach gładkich i chropowatych, jednak klejona 
powierzchnia powinna być wolna od tłuszczu i kurzu. Taśma jest 

odporna na działanie promieniowania UV i procesy 
starzenia, posiada bardzo dużą  siłę klejenia.

taśma reperacyjna Ventia®

Jednostronnie klejąca taśma reperacyjna Ventia® 
przeznaczona  jest do łatania i reperacji dziur 

 powstałych w membranach podczas ich montażu. 
Stosowana jest do wszystkich rodzajów 

membran wewnątrz i zewnątrz.

klej butylowy

Klej butylowy stosowany jest do łączenia elementów 
metalowych, drewnianych lub z tworzyw  sztucznych, 

wykonany jest na bazie kauczuku butylowego,
oferowany w wersji taśmy. Klej jest odporny na zmiany 

temperatur w zakresie -40ºC do +80ºC.  
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blachy dekarskie

obróbki dekarskie

taśmy miedziane 
do obróbek dekarskich 

Taśmy stosuje się do samodzielnych obróbek dekarskich. 
Taśmy dostępne są w kręgach, istnieje możliwość 

docięcia taśmy do zamawianej długości. 

arkusze blachy 

Arkusze stosowane są do samodzielnych obróbek 
dekarskich. Arkusze dostępne są w rozmiarach 

1000 x 2000 mm. Arkusz blachy aluminiowej 
pokryty jest farbą poliestrową, lakierowana 

powłoka zabezpieczona jest dodatkowo 
folią polietylenową, usuwaną 

podczas montażu.

taśmy miedziane 
do obróbek dekarskich
- grubość: 0,57 mm +/- 0,02 mm;
 szerokość: 680 mm
- pakowanie: 1 rol./opk.
- waga kręgu: ok. 300 kg

aluminiowe i miedziane 
arkusze blachy  

dostępne wersje:
• arkusz blachy - aluminium (zdj. 11.3)
- grubość: 0,58 mm
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy,   
 ciemnobrązowy, grafitowy, czerwony,   
 kasztanowy, czarny, szary, imitacja miedzi
oprócz blachy aluminiowej w arkuszach oferujemy 
także aluminium w kręgach

• arkusz blachy - miedź (zdj. 11.4)
- grubość: 0,55 mm

11.3

11.4
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Kołki odgromowe

dostępne wersje:
•  kołek odgromowy płaski 
 - wymiary [mm]: L: 150*,180*, 220*, 300* 
 kołek odgromowy płaski z gwintem i tuleją
 - wymiary [mm]: L: 150*,180, 220, 300* 

•  kołek odgromowy z języczkiem (zdj. 12.1)
 - wymiary [mm]: L: 150*, 180*, 220*, 300* 
 kołek odgromowy z języczkiem, z gwintem
 - wymiary [mm]: L: 150, 180, 220, 300 
 kołek odgromowy z języczkiem, z blaszką
 - wymiary [mm]: L: 150*, 180*, 220*, 300* 

•  kołek odgromowy ze stopką pojedynczą
 - wymiary [mm]: L: 120, 150 

•  kołek odgromowy ze stopką podwójną* 
 - wymiary [mm]: L: 120,150 

•  kołek odgromowy ø 10 z blaszką* 
 - wymiary [mm]: L: 150,180, 220, 300 

•  kołek odgromowy do mocowania bednarki* 
 - wymiary [mm]: L: 80, B: 30; L: 80, B: 50; 
 L: 120, B: 30; L: 120, B: 50
  kołek odgromowy do mocowania bednarki z gwintem*
 - wymiary [mm]: L: 80, B: 30; L: 80, B: 50; 
 L: 120, B: 30; L: 120, B: 50

•  kołek odgromowy z uchwytem krzyżowym 
 - wymiary [mm]: L: 150, 180*, 220, 300*
 kołek odgromowy z uchwytem krzyżowym z gwintem
 - wymiary [mm]: L: 150, 180, 220*, 300*

•  kołek odgromowy ostry dwuśrubowy
 - wymiary [mm]: L: 150, 180, 220*, 300*
 kołek odgromowy ostry dwuśrubowy z gwintem i tuleją
 - wymiary [mm]: L: 150, 180, 220, 300

Uchwyty i złącza odgromowe

dostępne wersje:
•  uchwyt odgromowy krzyżowy (zdj. 12.2)
 - rodzaje: dwuśrubowy; czterośrubowy

•  uchwyt odgromowy kontrolny
•  uchwyt odgromowy kontrolny z zaczepem (zdj. 12.3) 
•  uchwyt odgromowy rynnowy

•  uchwyt odgromowy pod papę (zdj. 12.4)
 - rodzaje: z języczkiem; z języczkiem, skręcony;
 z blaszką; z blaszką, skręcony

•  uchwyt odgromowy dachowy „Y” z języczkiem
 - wymiary [mm]: L: 150, ø 10
 uchwyt odgromowy dachowy „Y” z blaszką
 - wymiary [mm]: L: 180, ø 10

•  uchwyt odgromowy do rur spustowych
 - wymiary [mm]: ø: 80, 100, 120, 150

•  uchwyt odgromowy gąsiorowy z języczkiem
 - wymiary [mm]: a: 160, 190, 240
 uchwyt odgromowy gąsiorowy z blaszką
 - wymiary [mm]: a: 160, 190, 240

•  uchwyt odgromowy gąsiorowy uniwersalny (zdj. 12.5)
 - rodzaje: do dachówki; do blachodachówki

•  uchwyt odgromowy płaski, dwuramienny
•  uchwyt odgromowy pod dachówkę (zdj. 12.6) 
 - rodzaje: z języczkiem; z języczkiem, skręcony;
 z blaszką; z blaszką, skręcony

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie;
termin realizacji w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie

osprzęt odgromowy
Osprzęt odgromowy służy do wykonania instalacji odgromowej, 

której zadaniem jest przeniesienie prądu piorunowego z elementów 
budynku do gruntu. Konieczność montażu zabezpieczenia 

odgromowego podyktowana jest zagrożeniami, jakie występują 
podczas uderzenia pioruna. Osprzęt odgromowy zapewnia 

możliwość kompleksowej ochrony odgromowej obiektów.

kołki odgromowe
Kołki odgromowe służą do prowadzenia zwodów i przewodów 

odprowadzających w postaci drutu lub bednarki po powierzchniach 
dachów lub ścian budynku. Wykonywane w wariantach o różnej 

długości trzpienia, umożliwiających wbijanie lub wkręcanie 
w podłoże z grubą warstwą ocieplającą.

uchwyty i złącza odgromowe
 

Uchwyty i złącza służą do łączenia zwodów i przewodów 
odprowadzających w postaci drutu lub bednarki. 

osprzęt odgromowy

bezpieczeństwo budynku

12.1

12.4

12.3

12.2
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•  uchwyt odgromowy krzyżowy do mocowania bednarki
 - wymiary [mm]: B: 30, 50

•  uchwyt odgromowy klinowy do mocowania bednarki* 
 - wymiary [mm]: B: 30 

•  uchwyt odgromowy na blachę
 - rodzaje: z języczkiem wersja I; z blaszką wersja I; 
 z języczkiem, skręcony wersja I; z blaszką, skręcony wersja I; 
 z języczkiem wersja II; z blaszką wersja II; 
 z języczkiem, skręcony wersja II; z blaszką, skręcony wersja II

•  złącze odgromowe uniwersalne
•  złączka odgałęźna trzywylotowa
•  złączka kabłączkowa (zdj. 12.7)
•  złącze odgromowe krzyżowe na drut

Elementy naprężające i mocujące 

dostępne wersje:
•  śruba - złączka naprężająca krzyżowa*
•  śruba - złączka naprężająca kabłączkowa*

•  hak naciągowy* 
 - wymiary [mm]: M12, M16

•  wspornik - kotwa do haka* 
 - wymiary [mm]: M12, M16

•  wspornik do naciągów wbijany pojedynczy* 
 - wymiary [mm] ø 20: L: 350, 700
 wspornik do naciągów wbijany podwójny* 
 - wymiary [mm] ø 20: L: 350, 700

•  śruba rzymska (zdj. 12.8)
 - wymiary [mm]: M8, M10*, M12*, M16*, M20*

•  hak przyłączeniowy do słupa (muru)* 
 - wymiary [mm] M16: L: 150, 200, 250, 300, 400, 600
 - wymiary [mm] M12: L: 150, 200, 250, 300, 400

•  złączka do haka*  
 - wymiary [mm]: M12, M16

•  hak do izolatora* 
 - wymiary [mm] M80: L: 200, 350
 
•  obejma słupowa do mocowania kabla i rury (zdj. 12.9)
 - wymiary [mm] ø ½”: L: 200, 350
 - wymiary [mm] ø ¾”: L: 200, 350
 - wymiary [mm] ø 1”: L: 200, 350
 - wymiary [mm] ø 1¼”: L: 200, 350
 - wymiary [mm] ø 1½”: L: 200, 350
 - wymiary [mm] ø 2”: L: 200, 350
 - wymiary [mm] ø 2½”: L: 200, 350

•  maszt instalacji odgromowej* 
 - wymiary [mm]: L: 3000

obejmy uziemiajace do rur

dostępne wersje:
• obejma uziemiająca do rur*  
 - wymiary ø: ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 3½”, 4”, 5”, 6” 

elementy uziomów pionowych 

dostępne wersje:
• przedłużka uziomu pionowego
 - wymiary [mm]: L: 1500

• grot uziomu pionowego
• złącze uziomu pionowego 
• pobijak uziomu pionowego
• końcówka uziomu pionowego

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie;
termin realizacji w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie

elementy naprężające i mocujące 
elementy naprężające i mocujące służą jako elementy naprężające 

zwodów i przewodów odprowadzających. 

obejmy uziemiajace do rur
 

Obejmy uziemiające do rur służą do łączenia przewodu 
uziemiającego w postaci drutu lub bednarki z uziemieniem.

 
elementy uziomów pionowych 

Elementy uziomów pionowych mają za zadanie odprowadzić 
do ziemi udarowe prądy wyładowań atmosferycznych. 

Składają się z szeregu łączonych za pomocą gwintu 
M12 przedłużek długości 1,5 mb.

osprzęt 
odgromowy

bezpieczeństwo budynku

12.7

12.8

12.9

12.6

12.5

a=170 - 280
a=250 - 370/380
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13.3

dodatki

uzupełnienie oferty

kratka ochronna na rynny
 Kratka ochronna na rynny jest stosowana do 

zabezpieczania rynien przed gromadzeniem się
liści i fragmentów gałęzi drzew.

wyłaz dachowy mdm
Wyłaz dachowy przeznaczony jest do poddaszy 

nieużytkowych. Służy jako wyjście dla kominiarzy 
i dekarzy, zapewniając bezpieczne i wygodne 

wychodzenie na dach w celu przeprowadzenia 
prac konserwacyjnych. Ościeżnica wykonana jest 

z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo 
natomiast skrzydło z profilu aluminiowego malowanego 

proszkowo  w kolorze szarym, wyposażone od wewnątrz 
w uszczelkę obwodową. Zewnętrzna hartowana 

szyba objęta jest bezterminową gwarancją 
odporności na gradobicie.

hak rynnowy 

Hak rynnowy stosowany jest do montażu rynien na 
części okapowej dachu.

zaczepy kątowe do mocowania 
pokryć z blach

Zaczepy kątowe (haftry) przeznaczone są do 
mocowania pokryć dachowych formowanych na 

“rąbek” wykonanych z blach aluminiowych, tytanowo-
cynkowych, miedzianych i stalowych.

kratka ochronna na rynny (zdj. 13.1)
- polipropylen barwiony w masie
-  długość: 1000 mm; szerokość: 175 mm
-  pakowanie: 30 szt./opk.
- dostępny kolor: brązowy

wyłaz dachowy mdm (zdj. 13.2)
- wymiary [mm]: 450 x 550; 450 x 750
- pakowanie: 11 szt./paleta

hak rynnowy BN (zdj. 13.3)
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy 
-  dostępne szerokości: 125 mm oraz 150 mm
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy,
 ciemnobrązowy, grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny

hak rynnowy BB (zdj. 13.4)
- ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy 
-  dostępne szerokości: 125 mm oraz 150 mm
- dostępne kolory: ceglasty, brązowy,
 ciemnobrązowy, grafitowy, czerwony, kasztanowy, czarny
 
zaczepy do mocowania pokryć z blach 
- stal nierdzewna o grubości 0,4 mm.

dostępne wersje:
- zaczpey do mocowania na podłożach twardych (blachy   
 trapezowe, deskowanie, płyty OSB, itp.):
• ZK-0 - zaczep ruchomy o ograniczonej strefie przesuwu (zdj. 13.5)
• ZK-1 - zaczep stały (zdj. 13.6)
• ZK-2 - zaczep ruchomy (zdj. 13.7)

- zaczepy do mocowania na podłożach miękkich (wełna   
 mineralna twarda, styropian, pianka PU, itp.):
• ZK-3 - zaczep stały (zdj. 13.8)
• ZK-4 - zaczep ruchomy (zdj. 13.9)

13.1

13.2

13.4

13.8

13.9

13.7

13.5 13.6
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indeksy
produktów

1. kalenica 
      wentylacja dachu

materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 13801 ceglasty 8004 6
 13808 brązowy 8017 6         
 13802 ciemnobrązowy 8019 6
 13809 grafitowy 7016 6
 13804 czerwony 3011 6
 13805 kasztanowy 8012 6
 13803 czarny 9005 6

materiał: miedź
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 13806 --- --- 6

taśma kalenicowa Vent-roll 240

taśma kalenicowa Vent-roll 280
materiał: aluminium
 indeks kolor RAL szt./opk.
 13811 ceglasty 8004 6
 13818 brązowy 8017 6         
 13812 ciemnobrązowy 8019 6
 13819 grafitowy 7016 6
 13814 czerwony 3011 6
 13815 kasztanowy 8012 6
 13813 czarny 9005 6

materiał: miedź
 indeks kolor RAL szt./opk.
 13816 --- -- 6

taśma kalenicowa Vent-roll 300
materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 13101 ceglasty 8004 6
 13108 brązowy 8017 6         
 13102 ciemnobrązowy 8019 6
 13109 grafitowy 7016 6
 13104 czerwony 3011 6
 13105 kasztanowy 8012 6
 13103 czarny 9005 6

materiał: miedź
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 13106 --- --- 6

taśma kalenicowa Vent-roll 390

materiał: aluminium
 indeks kolor RAL szt./opk.
 13201 ceglasty 8004 6
 13208 brązowy 8017 6         
 13202 ciemnobrązowy 8019 6
 13209 grafitowy 7016 6
 13204 czerwony 3011 6
 13205 kasztanowy 8012 6
 13203 czarny 9005 6

materiał: miedź
 indeks kolor RAL szt./opk.
 13206 --- -- 6

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1301 ceglasty 8004 4
 1306 brązowy 8017 4         
 1302 ciemnobrązowy 8019 4
 1309 grafitowy 7016 4
 1304 czerwony 3011 4
 1305 kasztanowy 8012 4
 1303 czarny 9005 4

taśma kalenicowa aluminiowa

 indeks  kolor szt./opk.  
 13701  grafitowy  6 

taśma kalenicowa Blach-vent

 indeks kolor szt./opk.
 1101 ceglasty 32
 1103 brązowy 32         
 1104 grafitowy 32
 1102 czerwony 32
 1105 czarny 32
 1106 kasztanowy 32

wywietrznik kalenicowy ze
szczotką WK 62

wywietrznik kalenicowy ze
szczotką WK 75
 indeks kolor szt./opk.
 1201 ceglasty 32
 1203 brązowy 32         
 1204 grafitowy 32
 1202 czerwony 32
 1205 czarny 32
 1206 kasztanowy 32

 indeks  kolor szt./opk.
 12011 czarny 10

wywietrznik kalenicowy do
gontów

 dostępne wymiary:
 indeks   wymiar [mm] szt./opk.
 110001 D=30, L=180 100
 110002 D=30, L=210 100
 110003 D=30, L=230 100
 110004 D=30, L=260 100
 110005 D=30, L=310 100
 110006 D=40, L=180 100
 11001 D=40, L=210 100
 110010 D=40, L=230 100
 110011 D=40, L=260 100
 110012 D=40, L=310 50
 110013 D=50, L=180 100
 110014 D=50, L=210 100
 110015 D=50, L=230 100
 110016 D=50, L=260 50
 110017 D=50, L=310 50
 110019 D=60, L=180 50
 110020 D=60, L=210 50
 110021 D=60, L=230 50
 110022 D=60, L=260 50
 110023 D=60, L=310 50

wspornik łaty kalenicowej
typu GW - gwóźdź

wspornik łaty kalenicowej
typu BL - blaszka
dostępne wymiary:
 indeks    rozstaw wspornika (D) [mm] szt./opk.
 11101 D=30 100
 11102 D=40 100
 11103 D=50  100
 11104 D=60 100

 indeks kolor RAL szt./opk.
 11201 ceglasty 8004 50
 11202 brązowy 8017 50         
 11203 grafitowy 7016 50

uchwyt odgromu typ L

dekiel boczny kalenicy PVC
 indeks  kolor szt./opk.
 1501 ceglasty 25
 1503 brązowy 25         
 1502 grafitowy 25
 

 indeks  kolor szt./opk.  
 13702  grafitowy  6 

taśma kalenicowa Blach-vent plus

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5201 ceglasty 8004 1
 5208 brązowy 8017 1
 5202 ciemnobrązowy 8019 1
 5203 grafitowy 7016 1
 5204 czerwony 3011 1
 5206 kasztanowy 8012 1
 5207 czarny 9005 1

taśma do obróbki komina 
EuroTec Pb

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5501 ceglasty 8004 1
 5508 brązowy 8017 1
 5502 ciemnobrązowy 8019 1
 5503 grafitowy 7016 1
 5504 czerwony 3011 1
 5506 kasztanowy 8012 1
 5507 czarny 9005 1

taśma do obróbki komina
EuroTec N

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5301 ceglasty 8004 2
 5308  brązowy 8017 2
 5302 ciemnobrązowy 8019 2
 5309 grafitowy 7016 2
 5304 czerwony 3011 2
 5306 kasztanowy 8012 2
 5303 czarny 9005 2

taśma do obróbki komina
EuroTec Al

szerokość taśmy: 300 mm
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5521-5523 ceglasty 8004 1
 5521-5523 grafitowy 7024 1

szerokość taśmy: 340 mm 
 indeks    kolor RAL szt./opk.
 5531-5533 ceglasty 8004 1
 5531-5533 grafitowy 7024 1

taśma do obróbki komina
EuroTec 1.2

 indeks    kolor RAL szt./opk.
 5101 ceglasty 8004 10
 5108  brązowy 8017 10
 5102 ciemnobrązowy 8019 10
 5103 grafitowy 7016 10
 5105 czerwony 3011 10
 5106 kasztanowy 8012 10
 5107 czarny 9005 10
 5110 szary 7022 10
 5109 imitacja miedzi --- 10

listwa wykończeniowa do komina 

2. komin 
      wykończenie dachu

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5601 ceglasty 8004 1
 5608 brązowy 8017 1
 5602 ciemnobrązowy 8019 1
 5603 grafitowy 7016 1
 5604 czerwony 3011 1
 5606 kasztanowy 8012 1
 5607 czarny 9005 1

taśma do obróbki komina 
EuroTec Pb 3

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 139101  ceglasty 8004 4
 139106  brązowy 8017 4         
 139102  ciemnobrązowy 8019 4
 139109  grafitowy 7016 4
 139104  czerwony 3011 4
 139105  kasztanowy 8012 4
 139103  czarny 9005 4

taśma kalenicowa Vental Stabilo

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 139201   ceglasty 8004 4
 139206  brązowy 8017 4         
 139202   ciemnobrązowy 8019 4
 139209  grafitowy 7016 4
 139204  czerwony 3011 4
 139205  kasztanowy 8012 4
 139203   czarny 9005 4

taśma kalenicowa Vental Respiro

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 562001  ceglasty 8004 1
 562008  brązowy 8017 1
 562002  ciemnobrązowy 8019 1
 562009  grafitowy 7016 1
 562006  kasztanowy 8012 1
 562003  czarny 9005 1

taśma do obróbki komina 
EuroTec Bonum

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 562101  ceglasty 8004 2
 562108  brązowy 8017 2
 562102  ciemnobrązowy 8019 2
 562109  grafitowy 7016 2
 562106  kasztanowy 8012 2
 562103  czarny 9005 2

taśma do obróbki komina 
EuroTec Fortis AL

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 562201  ceglasty 8004 1
 562208  brązowy 8017 1
 562202  ciemnobrązowy 8019 1
 562209  grafitowy 7016 1
 562206  kasztanowy 8012 1
 562203  czarny 9005 1

taśma do obróbki komina 
EuroTec Fortis Pb
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indeksy
produktów

4. okap
      wentylacja dachu

 indeks kolor szt./opk.
 3101 ceglasty 50
 3102 brązowy  50
 3103 czarny 50
 

 indeks  kolor szt./opk.
 3141 ceglasty 60
 3142 brązowy  60
 3143 czarny 60
 

 indeks kolor szt./opk.
 3111 ceglasty 50
 3112 brązowy   50
 3113 czarny 50
 

 indeks  kolor szt./opk.
 3121 ceglasty 50
 3122 brązowy 50
 3123 czarny 50
 

 indeks kolor szt./opk.
 3201 ceglasty 30
 3202 brązowy   30
 3203 czarny 30
 

 indeks kolor szt./opk.
 3211 ceglasty 30
 3212 brązowy    30
 3213 czarny 30
 

 indeks  kolor szt./opk.
 3301 ceglasty 24
 3302 brązowy  24
 3303 grafitowy 24
 3304 biały 24

 indeks  kolor szt.opk.
 3401 ceglasty 20
 3402 brązowy 20
 3403 grafitowy 20
 3404 biały 20

grzebień okapowy płaski “55”

EKO grzebień okapowy płaski “55”

grzebień okapowy płaski „80”

grzebień okapowy płaski „100”

grzebień okapowy z kratką went.

okapowa kratka wentylacyjna

kratka zapezp. przed ptactwem „80”

kratka zapezp. przed ptactwem „100”

materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5701 ceglasty 8004 10
 5708 brązowy 8017 10          
 5702 ciemnobrązowy 8019 10
 5703 grafitowy 7016 10
 5705 czerwony 3011 10
 5706 kasztanowy 8012 10
 5707 czarny 9005 10
 5710 szary 7022 10 
 5709 imitacja miedzi --- 10 

materiał: miedź
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5704 -- -- 10

materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5801 ceglasty 8004 4
 5808 brązowy 8017 4          
 5802 ciemnobrązowy 8019 4
 5809 grafitowy 7016 4
 5803 czerwony 3011 4
 5806 kasztanowy 8012 4
 5807 czarny 9005 4

materiał: miedź
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5804 -- -- 2

pas okapowy 

pas okapowy w rolce

5. klamry do gąsiorów 
      montaż gąsiorów

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 1700011 ceglasty 8004 50
 1700012 ciemnobrązowy 8019 50         
 1700014 grafitowy  7016 50
 1700015 czerwony 3011 50
 1700013 czarny 9005 50
 1700016 kasztanowy 8012 50

mdm - 1.470/001

 indeks   kolor RAL szt./opk. 
 1700021 ceglasty 8004 50
 1700022 ciemnobrązowy 8019 50         
 1700024 grafitowy 7016 50
 1700026 czerwony 3011 50
 1700023 czarny 9005 50
 1700025 kasztanowy 8012 50

mdm - 1.470/002

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 1700031 ceglasty 8004 50
 1700032 ciemnobrązowy 8019 50         
 1700034 grafitowy 7016 50
 1700036 czerwony 3011 50
 1700033 czarny 9005 50
 1700035 kasztanowy 8012 50

mdm - 1.470/003

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 1708201 ceglasty 8004 50
 1708202 ciemnobrązowy 8019 50         
 1708204 grafitowy 7016 50
 1708203 czarny 9005 50

mdm - 1.470/82

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 1706401 ceglasty 8004 50
 1706402 ciemnobrązowy 8019 50         
 1706404 grafitowy 7016 50
 1706403 czarny 9005 50

mdm - 1.470/64

klamra do gąsiora typu „U“

klamra do gąsiora Tondach/Meindl

klamra do gąsiora Röben/Jungmeier

klamra do gąsiora F.V. Müller GE 20

klamra do gąsiora Koramic 
karpiówka nr 1

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1713901 ceglasty 8004 50
 1713902 ciemnobrązowy 8019 50         
 1713904 grafitowy 7016 50
 1713903 czarny 9005 50

mdm - 1.470/139

 

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1708101 ceglasty 8004 50
 1708102 ciemnobrązowy 8019 50         
 1708104 grafitowy 7016 50
 1708103 czarny 9005 50

mdm - 1.470/81

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1705101 ceglasty 8004 50
 1705102 ciemnobrązowy 8019 50         
 1705104 grafitowy 7016 50
 1705103 czarny 9005 50

mdm - 1.470/51

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1720001 ceglasty 8004 50
 1720002 ciemnobrązowy 8019 50         
 1720004 grafitowy 7016 50
 1720003 czarny 9005 50

mdm - 1.470/200 

klamra do gąsiora Koramic
karpiówka nr 2

klamra do gąsiora Koramic
karpiówka nr 3

klamra do gąsiora Koramic nr 11

klamra do gąsiora Meyer-Holsen

 wysokość: 40 mm
 indeks  kolor szt./opk. 
 2521 ceglasty 200
 2523 brązowy 200
 2522 grafitowy 200
 
wysokość: 60 mm
 indeks  kolor szt./opk. 
 2501 ceglasty 200
 2503 brązowy 200
 2502 grafitowy 200
 
wysokość: 75 mm
 indeks  kolor szt./opk. 
 2531 ceglasty 200
 2533 brązowy 200
 2532 grafitowy 200

 
 indeks  długość szt./opk. 
 2001 8 m 15
 2002 6 m 15

  

samoprzylepny klin 
uszczelniający kosz 

taśma samorozprężna 
 

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 2101 ceglasty 8004 10
 2108 brązowy 8017 10
 2102 ciemnobrązowy 8019 10
 2103 grafitowy 7016 10
 2105 czerwony 3011 10
 2106 kasztanowy 8012 10
 2107 czarny 9005 10
 2111 szary 7022 10
 2109 imitacja miedzi --- 10

materiał: miedż
 indeks   kolor RAL szt./opk.  
 2301 --- -- 5

kosz dachowy aluminiowy 
tłoczony podłużnie

 indeks kolor RAL szt./opk.
 2201 ceglasty 8004 10
 2208 brązowy 8017 10
 2202 ciemnobrązowy 8019 10
 2203 grafitowy 7016 10
 2205 czerwony 3011 10  
 2206 kasztanowy 8012 10
 2207 czarny 9005 10
 2210 szary 7022 1
 2209 imitacja miedzi --- 10

materiał: miedż
 indeks   kolor RAL szt./opk.  
 22091 --- -- 10

kosz dachowy aluminiowy
tłoczony poprzecznie

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 2221 ceglasty 8004 1
 2228 brązowy 8017 1
 2222 ciemnobrązowy 8019 1
 2223 grafitowy 7016 1
 2225 czerwony 3011 1
 2226 kasztanowy 8012 1
 2227 czarny 9005 1
 2230 szary 7022 1 
 2229 imitacja miedzi --- 1

kosz dachowy aluminiowy
tłoczony poprzecznie w rolce

materiał: aluminium
 indeks   kolor RAL szt./opk.  
 2401 ceglasty 8004 50
 2408 brązowy 8017 50
 2402 ciemnobrązowy 8019 50
 2403 grafitowy 7016 50
 2405 czerwony 3011 50
 2406 kasztanowy  8012 50
 2407 czarny 9005 50
 2410 szary 7022 50
 2409 imitacja miedzi --- 50

materiał: miedż
 indeks   kolor RAL szt./opk.  
 2411 --- -- 50

klamra do mocowania kosza 
tłoczonego podłużnie

3. kosz dachowy
      odprowadzenie wody
      z połaci dachu

materiał: aluminium
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 2601 ceglasty 8004 50
 2608 brązowy 8017 50
 2602 ciemnobrązowy 8019 50
 2603 grafitowy 7016 50
 2605 czerwony 3011 50
 2606  kasztanowy 8012 50
 2607 czarny 9005 50
 2610 szary 7022 50
 2609 imitacja miedzi --- 50

materiał: miedź
 indeks   kolor RAL szt./opk.  
 2611 --- --- 50

klamra do mocowania kosza 
tłoczonego poprzecznie
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indeksy
produktów

5. klamry do gąsiorów 
      montaż gąsiorów

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1704501 ceglasty 8004 50
 1704502 ciemnobrązowy 8019 50         
 1704504 grafitowy 7016 50
 1704503 czarny 9005 50

mdm - 1.470/45

klamra do gąsiora Rupp 
Sattel/Konisch

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1711801 ceglasty 8004 50
 1711802 ciemnobrązowy 8019 50         
 1711804 grafitowy 7016 50
 1711803 czarny 9005 50

mdm - 1.470/118

klamra do gąsiora Erlus 18

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1715701 ceglasty 8004 50
 1715702 ciemnobrązowy 8019 50         
 1715704 grafitowy 7016 50
 1715703 czarny 9005 50

mdm - 1.470/157

klamra do gąsiora Bogen 1

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1706201 ceglasty 8004 50
 1706202 ciemnobrązowy 8019 50         
 1706204 grafitowy 7016 50
 1706203 czarny 9005 50

mdm - 1.470/62

klamra do gąsiora Bogen 2

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1700301 ceglasty 8004 50
 1700302 ciemnobrązowy 8019 50         
 1700304 grafitowy 7016 50
 1700303 czarny 9005 50

mdm - 1.470/3

klamra do gąsiora Hugenot Fenal

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1706901 ceglasty 8004 50
 1706902 ciemnobrązowy 8019 50         
 1706904 grafitowy 7016 50
 1706903 czarny 9005 50

mdm - 1.470/69

klamra do gąsiora Koramic L25

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1710201 ceglasty 8004 50
 1710202 ciemnobrązowy 8019 50         
 1710204 grafitowy 7016 50
 1710203 czarny 9005 50

mdm - 1.470/102 

klamra do gąsiora Creaton PF

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1711101 ceglasty 8004 50
 1711102 ciemnobrązowy 8019 50         
 1711104 grafitowy 7016 50
 1711103 czarny 9005 50

mdm - 1.470/111  

klamra do gąsiora Pfleiderer 2

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1715201 ceglasty 8004 50
 1715202 ciemnobrązowy 8019 50         
 1715204 grafitowy 7016 50
 1715203 czarny 9005 50

mdm - 1.470/152   

klamra do gąsiora Pfleiderer 8

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1712501 ceglasty 8004 50
 1712502 ciemnobrązowy 8019 50         
 1712504 grafitowy 7016 50
 1712503 czarny 9005 50

mdm - 1.470/125    

klamra do gąsiora Creaton PC

6. spinki do dachówek 
      montaż dachówki

spinka do dachówki cementowej typ „U“
 indeks materiał szt./opk.
 11111 Zn 100
 1111100 Inox 100

spinka do dachówki cer. MD - 1.416
 indeks materiał szt./opk.
 11115 Zn 250
 111207 ZnAl 250

spinka boczna do dachówki cem. Nord

 indeks szt./opk.
 11113 250

 indeks szt./opk.
 11114 250

typ III

typ II

spinka uniw. do dachówki cer. MD - PL 

 indeks materiał szt./opk.
 11116 Zn 250
 111201 ZnAl 250

 indeks materiał szt./opk.
 111163 Zn 250
 111164 ZnAl 250

typ 40

typ 50

spinka uniw. do dachówki cer. MD - 1.417 

 indeks materiał szt./opk.
 111112 Zn 100
 111204 ZnAl 100

 indeks materiał szt./opk.
 111113 Zn 100
 111205 ZnAl 100

typ R30

typ R32

spinka uniw. do dachówki cer. MD - 1.409 
48x40
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
 111414840 Zn R4         100
 111424840 ZnAl R4         100         
 111434840 Inox R4         100
 111614840 Zn R6         100
 111624840 ZnAl R6         100
 111634840 Inox R6         100

48x48
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111414848 Zn R4 100
111424848 ZnAl R4 100
111434848 Inox R4 100
111614848 Zn R6 100
111624848 ZnAl R6 100
111634848 Inox R6 100

48x65
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111414865 Zn R4 100
111424865 ZnAl R4 100
111434865 Inox R4 100
111614865 Zn R6 100
111624865 ZnAl R6 100
111634865 Inox R6 100

48x73
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111414873 Zn R4 100
111424873 ZnAl R4 100
111434873 Inox R4 100
111614873 Zn R6 100
111624873 ZnAl R6 100
111634873 Inox R6 100

48x75
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111414875 Zn R4 100
111424875 ZnAl R4 100
111434875 Inox R4 100
111614875 Zn R6 100
111624875 ZnAl R6 100
111634875 Inox R6 100

65x40
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111416540 Zn R4 100
111426540 ZnAl R4 100
111436540 Inox R4 100
111616540 Zn R6 100
111626540 ZnAl R6 100
111636540 Inox R6 100

65x48
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111416548 Zn R4 100
111426548 ZnAl R4 100
111436548 Inox R4 100
111616548 Zn R6 100
111626548 ZnAl R6 100
111636548 Inox R6 100

65x65
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111416565 Zn R4 100
111426565 ZnAl R4 100
111436565 Inox R4 100
111616565 Zn R6 100
111626565 ZnAl R6 100
111636565 Inox R6 100

65x73
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111416573 Zn R4 100
111426573 ZnAl R4 100
111436573 Inox R4 100
111616573 Zn R6 100
111626573 ZnAl R6 100
111636573 Inox R6 100

65x75
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111416575 Zn R4 100
111426575 ZnAl R4 100
111436575 Inox R4 100
111616575 Zn R6 100
111626575 ZnAl R6 100
111636575 Inox R6 100

75x40
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111417540 Zn R4 100
111427540 ZnAl R4 100
111437540 Inox R4 100
111617540 Zn R6 100
111627540 ZnAl R6 100
111637540 Inox R6 100

75x48
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111417548 Zn R4 100
111427548 ZnAl R4 100
111437548 Inox R4 100
111617548 Zn R6 100
111627548 ZnAl R6 100
111637548 Inox R6 100

75x65
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111417565 Zn R4 100
111427565 ZnAl R4 100
111437565 Inox R4 100
111617565 Zn R6 100
111627565 ZnAl R6 100
111637565 Inox R6 100

75x73
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111417573 Zn R4 100
111427573 ZnAl R4 100
111437573 Inox R4 100
111617573 Zn R6 100
111627573 ZnAl R6 100
111637573 Inox R6 100

75x75
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111417575 Zn R4 100
111427575 ZnAl R4 100
111437575 Inox R4 100
111617575 Zn R6 100
111627575 ZnAl R6 100
111637575 Inox R6 100

85x40
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111418540 Zn R4 100
111428540 ZnAl R4 100
111438540 Inox R4 100
111618540 Zn R6 100
111628540 ZnAl R6 100
111638540 Inox R6 100

85x48
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111418548 Zn R4 100
111428548 ZnAl R4 100
111438548 Inox R4 100
111618548 Zn R6 100
111628548 ZnAl R6 100
111638548 Inox R6 100

85x65
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111418565 Zn R4 100
111428565 ZnAl R4 100
111438565 Inox R4 100
111618565 Zn R6 100
111628565 ZnAl R6 100
111638565 Inox R6 100

85x73
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111418573 Zn R4 100
111428573 ZnAl R4 100
111438573 Inox R4 100
111618573 Zn R6 100
111628573 ZnAl R6 100
111638573 Inox R6 100

85x75
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111418575 Zn R4 100
111428575 ZnAl R4 100
111438575 Inox R4 100
111618575 Zn R6 100
111628575 ZnAl R6 100
111638575 Inox R6 100

95x40
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111419540 Zn R4 100
111429540 ZnAl R4 100
111439540 Inox R4 100
111619540 Zn R6 100
111629540 ZnAl R6 100
111639540 Inox R6 100

95x48
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
111419548 Zn R4 100
111429548 ZnAl R4 100
111439548 Inox R4 100
111619548 Zn R6 100
111629548 ZnAl R6 100
111639548 Inox R6 100

95x65
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
 111419565 Zn R4 100
111429565 ZnAl R4 100
111439565 Inox R4 100
111619565 Zn R6 100
111629565 ZnAl R6 100
111639565 Inox R6 100

95x73
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
 111419573 Zn R4 100
111429573 ZnAl R4 100
111439573 Inox R4 100
111619573 Zn R6 100
111629573 ZnAl R6 100
111639573 Inox R6 100

95x75
 indeks materiał zakończenie         szt./opk. 
 111419575 Zn R4 100
111429575 ZnAl R4 100
111439575 Inox R4 100
111619575 Zn R6 100
111629575 ZnAl R6 100
111639575 Inox R6 100
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indeksy
produktów

 indeks kolor  szt./opk.
 65101 ceglasty 10
 65102 brązowy 10
 65103 grafitowy 10
 65104 czerwony 10

kominek wentylacyjny  

 indeks  kolor szt./opk.
 65201 ceglasty 10
 65202 brązowy 10
 65203 grafitowy 10
 65204 czerwony 10

kominek wentylacyjny wysoki
 indeks    kolor szt./opk.
 65301 ceglasty 10
 65302 brązowy 10
 65303 grafitowy 10
 65304 czerwony 10
 

nasadka antenowa 
 

 indeks    kolor szt./opk.
 65401 --- 10
 

przyłącze wężowe 
 

 indeks    kolor szt./opk.
 65501 --- 10

element świetlikowy 
 

 indeks    kolor szt./opk.
 65601 ceglasty 10
 65602 brązowy 10
 65603 grafitowy 10 
 65604 czerwony 10
 

dachówka przejściowa - profil 
Braas „Frankfurter” 

 indeks    kolor szt./opk.
 65611 ceglasty 10
 65612 brązowy 10
 65613 grafitowy 10
 65614 czerwony 10

dachówka przejściowa - profil 
Braas „Podwójne S”

 indeks    kolor szt./opk.
 65621 ceglasty 10
 65622 brązowy 10
 65623 grafitowy 10
 

dachówka przejściowa - profil 
Braas „Grecka”

 indeks    kolor szt./opk.
 65631 ceglasty 10
 65632 brązowy 10 
 65633 grafitowy 10
 65634 czerwony 10

dachówka przejściowa - profil 
Braas „Celtycka”

 indeks    kolor szt./opk.
 65641 ceglasty 10
 65642 brązowy 10
 65643 grafitowy 10
 65644 czerwony 10

dachówka przejściowa - profil 
Euronit „Ekstra”

indeks kolor RAL kpl./opk.

65121 ceglasty 8004 1

65124 czerwony 3009 1

65126 zielony 6020 1

65123 grafitowy 7016 1

65122 brązowy 8017 1

65125 czarny 9005 1

low profileprofil niski

indeks kolor RAL kpl./opk.

65221 ceglasty 8004 1

65224 czerwony 3009 1

65226 zielony 6020 1

65223 grafitowy 7016 1

65222 brązowy 8017 1

65225 czarny 9005 1

low profileprofil wysoki

kominek wentylacyjny do 
blachodachówki ocieplony 

indeks kolor RAL kpl./opk.

65211  ceglasty 8004 1

65214 czerwony 3009 1

65216 zielony 6020 1

65213 grafitowy 7016 1

65212 brązowy 8017 1

65215 czarny 9005 1

low profileprofil wysoki

indeks kolor RAL kpl./opk.

65111 ceglasty 8004 1

65114 czerwony 3009 1

65116 zielony 6020 1

65113 grafitowy 7016 1

65112 brązowy 8017 1

65115 czarny 9005 1

low profileprofil niski

kominek wentylacyjny do 
blachodachówki zwykły

 indeks    kolor szt./opk.
 65651 ceglasty 10
 65652 brązowy 10
 65653 grafitowy 10

dachówka przejściowa - profil 
Nelskamp „Finkenberger”

 indeks    kolor szt./opk.
 65661 ceglasty 10
 65662 brązowy 10
 65663 grafitowy 10

dachówka przejściowa - profil 
Nelskamp „Kronen”

 indeks  kolor szt./opk.
 14105    czarny    10

wywietrznik połaciowy do
gontów

7. dachówki przejściowe 
      wentylacja budynku

indeks kolor RAL kpl./opk.

65241 ceglasty 8004 1

65242 brązowy 8017 1

65243 grafitowy 7016 1

65245 czarny 9005 1

65244 czerwony 3009 1

low profileocieplony

indeks kolor RAL kpl./opk.

65231 ceglasty 8004 1

65232 brązowy 8017 1

65233 grafitowy 7024 1

65235 czarny 9005 1

65234 czerwony 3009 1

low profilezwykły

kominek wentylacyjny do 
blachy płaskiej

kominek wentylacyjny 
pod gont

indeks kolor RAL kpl./opk.

65181 ceglasty 8004 10

65182 brązowy 8017 10

65183 grafitowy 7016 10

65185 czarny 9005 10

65184 czerwony 3011 10

65186 zielony 6020 10

low profilezwykły

indeks kolor RAL kpl./opk.

65171 ceglasty 8004 10

65172 brązowy 8017 10

65173 grafitowy 7016 10

65175 czarny 9005 10

65174 czerwony 3011 10

65176 zielony 6020 10

low profileocieplony

 indeks szt./opk.
 11117 100

spinka do dachówki 
ceramicznej - karpiówki

spinka do dachówki ciętej

 indeks szt./opk.
 111114 100

 indeks szt./opk.
 111116 100

materiał: stal nierdzewna

materiał: polipropylen + miedź

 indeks    kolor szt./opk.
 65403 czarny 1
 

przyłącze wężowe średnicy 
110 mm
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9. Ochrona 
    przeciwśniegowa 
      bezpieczeństwo wokół budynku

indeksy
produktów

długość ławy: 0,4 m
 indeks   kolor  RAL 
 72011 - - 
 72013 ceglasty 8004 
 72012 brązowy 8017 
 72014 ciemnobrązowy 8019 
 72017 grafitowy 7016 
 72015 czarny 9005 
 72016 czerwony 3004 
 72018 kasztanowy 8012

długość ławy: 0,6 m
 indeks   kolor RAL 
 73011 - - 
 73013 ceglasty 8004 
 73012 brązowy 8017 
 73014 ciemnobrązowy 8019 
 73017 grafitowy 7016 
 73015 czarny 9005 
 73016 czerwony 3004 
 73018 kasztanowy 8012

długość ławy: 0,8 m
 indeks   kolor  RAL 
 74011 - - 
 74013 ceglasty 8004 
 74012 brązowy 8017 
 74014 ciemnobrązowy 8019 
 74017 grafitowy 7016 
 74015 czarny 9005 
 74016 czerwony 3004 
 74018 kasztanowy 8012 

długość ławy: 1,0 m
 indeks   kolor  RAL 
 75011 - - 
 75013 ceglasty 8004 
 75012 brązowy 8017 
 75014 ciemnobrązowy 8019 
 75017 grafitowy 7016 
 75015 czarny 9005 
 75016 czerwony 3004 
 75018 kasztanowy 8012

długość ławy: 1,2 m
 indeks   kolor  RAL 
 76011 - - 
 76013 ceglasty 8004 
 76012 brązowy 8017 
 76014 ciemnobrązowy 8019 
 76017 grafitowy 7016 
 76015 czarny 9005 
 76016 czerwony 3004 
 76018 kasztanowy 8012

długość ławy: 1,5 m
 indeks   kolor  RAL 
 77011 - - 
 77013 ceglasty 8004  
 77012 brązowy 8017 
 77014 ciemnobrązowy 8019 
 77017 grafitowy 7016 
 77015 czarny 9005 
 77016 czerwony 3004 
 77018 kasztanowy 8012

długość ławy: 2,0 m
 indeks   kolor  RAL 
 78011 - - 
 78013 ceglasty 8004 
 78012 brązowy 8017 
 78014 ciemnobrązowy 8019 
 78017 grafitowy 7016 
 78015 czarny 9005 
 78016 czerwony 3004 
 78018 kasztanowy 8012

długość ławy: 2,5 m
 indeks   kolor  RAL 
 79011 - - 
 79013 ceglasty 8004 
 79012 brązowy 8017 
 79014 ciemnobrązowy 8019 
 79017 grafitowy 7016 
 79015 czarny 9005 
 79016 czerwony 3004 
 79018 kasztanowy 8012

długość ławy: 3,0 m
 indeks   kolor  RAL 
 70011 - - 
 70013 ceglasty 8004 
 70012 brązowy 8017 
 70014 ciemnobrązowy 8019 
 70017 grafitowy 7016 
 70015 czarny 9005 
 70016 czerwony 3004 
 70018 kasztanowy 8012

ława kominiarska aluminiowa
stopień kominiarski: ocynk
 indeks  kolor  RAL   
 89301 --- --- 
 
stopień kominiarski: malowany
 indeks   kolor  RAL 
 89302 ceglasty 8004 
 89303 brązowy 8017 
 89304 ciemnobrązowy 8019 
 89305 grafitowy 7016 
 89306 czerwony 3004 
 89307 kasztanowy 8012 
 89308 czarny 9005 

stopień kominiarski

mocownik ławy kominiarskiej: ocynk
 indeks   kolor RAL  
 89311 --- --- 
 
mocownik ławy kominiarskiej: malowany
 indeks   kolor  RAL 
 89312 ceglasty 8004 
 89313 brązowy 8017 
 89314 ciemnobrązowy 8019 
 89315 grafitowy 7016 
 89316 czerwony 3004 
 89317 kasztanowy 8012 
 89318 czarny 9005 

mocownik ławy kominiarskiej

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „U”: ocynk
 indeks   kolor  RAL 
 89321 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „U”: malowany
 indeks   kolor  RAL 
 89322 ceglasty 8004 
 89323  brązowy 8017 
 89324 ciemnobrązowy 8019 
 89325 grafitowy 7016 
 89326 czerwony 3004 
 89327 kasztanowy 8012 
 89328 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy 
kominiarskiej „U”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „DB” i „DC”: ocynk
 indeks   kolor  RAL  
 89331 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „DB” i „DC”: malowany
 indeks   kolor  RAL   
 89332 ceglasty 8004 
 89333  brązowy 8017   
 89334 ciemnobrązowy 8019 
 89335 grafitowy 7016   
 89336 czerwony 3004 
 89337 kasztanowy 8012 
 89338 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy 
kominiarskiej „DB” i „DC”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”: ocynk
 indeks kolor  RAL 
 89341 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”: malowany
 indeks  kolor  RAL 
 89342 ceglasty 8004 
 89343 brązowy 8017 
 89344 ciemnobrązowy 8019 
 89345 grafitowy 7016 
 89346 czerwony 3004 
 89347 kasztanowy 8012 
 89348 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy 
kominiarskiej „karpiówka”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”: ocynk
 indeks kolor  RAL 
 893491 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”: malowany
 indeks  kolor  RAL   
 893492 ceglasty 8004 
 893493 brązowy 8017 
 893494 ciemnobrązowy 8019 
 893495 grafitowy 7016 
 893496 czerwony 3004 
 893497 kasztanowy 8012 
 893498 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy
kominiarskiej „karpiówka długa”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 350”: ocynk
 indeks   kolor  RAL 
 89351 --- --- 
 
wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 350”: malowany
 indeks   kolor  RAL 
 89352 ceglasty 8004 
 89353 brązowy 8017 
 89354 ciemnobrązowy 8019 
 89355 grafitowy 7016 
 89356 czerwony 3004 
 89357 kasztanowy 8012 
 89358 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy 
kominiarskiej „BD - 350”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 400”: ocynk
 indeks   kolor  RAL 
 89361 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 400”: malowany 
 indeks  kolor  RAL 
 89362 ceglasty 8004 
 89363 brązowy 8017 
 89364 ciemnobrązowy 8019 
 89365 grafitowy 7016 
 89366 czerwony 3004 
 89367 kasztanowy 8012 
 89368 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy
kominiarskiej „BD - 400”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 420”: ocynk
 indeks   kolor  RAL 
 8936811 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 420”: malowany 
 indeks  kolor  RAL 
 8936812 ceglasty 8004 
 8936813 brązowy 8017 
 8936814 ciemnobrązowy 8019 
 8936815 grafitowy 7016 
 8936816 czerwony 3004 
 8936817 kasztanowy 8012 
 8936818 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy
kominiarskiej „BD - 420”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 460”: ocynk
 indeks   kolor  RAL 
 8936821 --- --- 

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 460”: malowany 
 indeks  kolor  RAL 
 8936822 ceglasty 8004 
 8936823 brązowy 8017 
 8936824 ciemnobrązowy 8019 
 8936825 grafitowy 7016 
 8936826 czerwony 3004 
 8936827 kasztanowy 8012 
 8936828 czarny 9005 

wspornik mocownika ławy
kominiarskiej „BD - 460”

długość ławy: 0,4 m
 indeks kolor  RAL 
 71011 --- --- 
 71013 ceglasty 8004           
 71012 brązowy 8017 
 71014 ciemnobrązowy 8019 
 71017 grafitowy 7016 
 71016 czerwony 3004 
 71018 kasztanowy 8012 
 71015 czarny 9005 

długość ławy: 0,6 m
 indeks  kolor  RAL 
 71021 --- --- 
 71111 ceglasty 8004           
 71291 brązowy 8017 
 71561 ciemnobrązowy 8019 
 71381 grafitowy 7016 
 71201 czerwony 3004 
 71651 kasztanowy 8012 
 71471 czarny 9005 

długość ławy: 0,8 m
 indeks   kolor  RAL 
 71031 --- --- 
 71121 ceglasty 8004           
 71301 brązowy 8017 
 71571 ciemnobrązowy 8019 
 71391 grafitowy 7016 
 71211 czerwony 3004 
 71661 kasztanowy 8012 
 71481 czarny 9005 

długość ławy: 1,0 m
 indeks   kolor  RAL 
 71041 --- --- 
 71131 ceglasty 8004           
 71311 brązowy 8017 
 71581 ciemnobrązowy 8019 
 71401 grafitowy 7016 
 71221 czerwony 3004 
 71671 kasztanowy 8012 
 71491 czarny 9005 

długość ławy: 1,2 m
 indeks kolor  RAL 
 71051 --- --- 
 71053 ceglasty 8004           
 71052 brązowy 8017 
 71054 ciemnobrązowy 8019 
 71057 grafitowy 7016 
 71056 czerwony 3004 
 71058 kasztanowy 8012 
 71055 czarny 9005 

długość ławy: 1,5 m
 indeks   kolor  RAL 
 71061 --- ---  
 71063 ceglasty 8004        
 71062 brązowy 8017 
 71064 ciemnobrązowy 8019 
 71067 grafitowy 7016 
 71066 czerwony 3004 
 71068 kasztanowy 8012 
 71065 czarny 9005 

długość ławy: 2,0 m
 indeks   kolor  RAL 
 71071 --- --- 
 71161 ceglasty 8004          
 71341 brązowy 8017 
 71611 ciemnobrązowy 8019 
 71431 grafitowy 7016 
 71251 czerwony 3004 
 71701 kasztanowy 8012 
 71521 czarny 9005 

długość ławy: 2,5 
 indeks   kolor  RAL 
 71081 --- --- 
 71171 ceglasty 8004           
 71351 brązowy 8017 
 71621 ciemnobrązowy 8019 
 71441 grafitowy 7016 
 71261 czerwony 3004 
 71711 kasztanowy 8012 
 71531 czarny 9005 

długość ławy: 3,0 m
 indeks   kolor RAL 
 71091 --- --- 
 71181 ceglasty 8004          
 71361 brązowy 8017 
 71631 ciemnobrązowy 8019 
 71451 grafitowy 7016 
 71271 czerwony 3004 
 71721 kasztanowy 8012 
 71541 czarny 9005 

ława kominiarska stalowa

8. komunikacja dachowa 
      bezpieczeństwo na dachu
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 uchwyt płotka przeciwśniegowego „U”: ocynk
 indeks  kolor RAL   
 89201 --- --- 

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „U”: malowany
 indeks  kolor RAL   
 89202 ceglasty 8004 
 89203 brązowy 8017 
 89204 ciemnobrązowy 8019 
 89205 grafitowy 7016 
 89206 czerwony 3004 
 89207 kasztanowy 8012 
 89208 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego
„U”

do dachówek Junngmeier Cosmo
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301601 ceglasty 8004 100 
 9301608 brązowy 8017 100 
 9301309 grafitowy 7016 100 
 9301605 kasztanowy 8012 100

do dachówek Tondach Polka, Jircanka
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301301 ceglasty 8004 100 
 9301308 brązowy 8017 100 
 9301309 grafitowy 7016 100 
 9301305 kasztanowy 8012 100

do dachówek Tondach Sulm
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301701 ceglasty 8004 100 
 9301708 brązowy 8017 100 
 9301709 grafitowy 7016 100 
 9301705 kasztanowy 8012 100

do dachówek Tondach Mediteran/Palotas
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301901 ceglasty 8004 100 
 9301908 brązowy 8017 100

do dachówek Koramic E80:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300601 ceglasty 8004 100
 9300608 brązowy 8017 100
 9300609 grafitowy 7016 100

 do pokryć płaskich:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.
 9100101 ceglasty 8004 100
 9100108 brązowy 8017 100
 9100109 grafitowy 7016 100

do dachówek cementowych i ceramicznej - karpiówki:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9200301 ceglasty 8004 100
 9200308 brązowy 8017 100
 9200309 grafitowy 7016 100
 9200305 kasztanowy 8012 100

do dachówek Roben Monza Plus
 9301401 ceglasty 8004 100 
 9301408 brązowy 8017 100 
 9301409 grafitowy 7016 100 
 9301403 czarny 9005 100 
 9301405 kasztanowy 8012 100

do dachówek Röben Fleming, Creaton Harmonia, 
Muller E32, Rupp Sirius:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300201 ceglasty 8004 100
 9300208 brązowy 8017 100
 9300209 grafitowy 7016 100
 9200205 kasztanowy 8012 100

do dachówek Tondach Marsylka 12:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300701 ceglasty 8004 100
 9300708 brązowy 8017 100
 9300709 grafitowy 7016 100
 9200705 kasztanowy 8012 100
 9200710 czarny 9005 100

do dachówek Tondach Romańska:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300501 ceglasty 8004 100
 9300508 brązowy 8017 100
 9300509 grafitowy 7016 100
 9200505 kasztanowy 8012 100

do dachówek Tondach Marsylka 14:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300801 ceglasty 8004 100
 9300808 brązowy 8017 100
 9300809 grafitowy 7016 100
 9200805 kasztanowy 8012 100

do dachówek Koramic Renesansowa L15:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300901 ceglasty 8004 100 
 9300908 brązowy 8017 100 
 9300909 grafitowy 7016 100 
 9300903 czarny 9005 100 
 9300905 kasztanowy 8012 100

do dachówek Koramic Romańska L25:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9300401 ceglasty 8004 100
 9300408 brązowy 8017 100
 9300409 grafitowy 7016 100
 9200405 kasztanowy 8012 100

do dachówki Creaton Megaton
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 91002 ceglasty 8004 100 
 91003 brązowy 8017 100 
 91004 grafitowy 7016 100

do dachówek Rupp Rubin, Meindl MZ3:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301001 ceglasty 8004 100
 9301008 brązowy 8017 100
 9201005 kasztanowy 8012 100

do dachówek Creaton Futura:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301101 ceglasty 8004 100
 9301108 brązowy 8017 100
 9301109 grafitowy 7016 100
 9201105 kasztanowy 8012 100

do dachówek Erlus E58 / E58 max:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.  
 9301201 ceglasty 8004 100
 9301208 brązowy 8017 100
 9301209 grafitowy 7016 100 

śniegołapy

płotek przeciwśniegowy 2000  mm: ocynk
 indeks  wymiar/mm kolor RAL 
 81601 20x155x2000 --- --- 

płotek przeciwśniegowy 2000 mm: malowany
 indeks  wymiar/mm kolor RAL 
 81602 20x155x2000 ceglasty 8004           
 81603 20x155x2000 brązowy 8017 
 81604 20x155x2000 ciemnobrązowy 8019 
 81605 20x155x2000 grafitowy 7016 
 81606 20x155x2000 czerwony 3004 
 81607 20x155x2000 kasztanowy 8012 
 81608 20x155x2000 czarny 9005 

płotek przeciwśniegowy 

płotek przeciwśniegowy 3000 mm: ocynk
 indeks  wymiar/mm kolor RAL 
 81701 20x155x3000 --- --- 

płotek przeciwśniegowy 3000 mm: malowany
 indeks  wymiar/mm kolor RAL 
 81702 20x155x3000 ceglasty 8004          
 81703 20x155x3000 brązowy 8017 
 81704 20x155x3000 ciemnobrązowy 8019 
 81705 20x155x3000 grafitowy 7016 
 81706 20x155x3000 czerwony 3004 
 81707 20x155x3000 kasztanowy 8012 
 81708 20x155x3000 czarny 9005 

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „DB” i „DC”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89231 --- --- 
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „DB” i „DC”: malowany
 indeks    kolor RAL 
 89232 ceglasty 8004 
 89233 brązowy 8017 
 89234 ciemnobrązowy 8019 
 89235 grafitowy 7016 
 89236 czerwony 3004 
 89237 kasztanowy 8012 
 89238 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego 
„DB” i „DC”

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka”: ocynk 
 indeks   kolor RAL 
 89211 --- --- 
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka”: malowany 
 indeks  kolor RAL 
 89212 ceglasty 8004 
 89213 brązowy 8017 
 89214 ciemnobrązowy 8019 
 89215 grafitowy 7016 
 89216 czerwony 3004 
 89217 kasztanowy 8012 
 89218 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego
„karpiówka” 

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka - długa”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89221 --- --- 
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka - długa”: malowany 
 indeks   kolor RAL 
 89222 ceglasty 8004 
 89223 brązowy 8017 
 89224 ciemnobrązowy 8019 
 89225 grafitowy 7016 
 89226 czerwony 3004 
 89227 kasztanowy 8012 
 89228 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego
„karpiówka - długa” 

 bariera przeciwśniegowa: niemalowana
 indeks  kolor RAL szt./opk.  
 8190 --- --- 1

 bariera przeciwśniegowa: malowana
 indeks  kolor RAL szt./opk.  
 81901 ceglasty 8004 1 
 81902 brązowy 8017 1 
 81903 ciemnobrązowy 8019 1 
 81904 grafitowy 7016 1 
 81907 czarny 9005 1 
 81905 czerwony 3011 1 
 81906 kasztanowy 8012 1

bariera przeciwśniegowa

łącznik płotka przeciwśniegowego: ocynk
 indeks   kolor RAL 
 86121 --- --- 

łącznik płotka przeciwśniegowego: malowany
 indeks   kolor RAL  
 86122 ceglasty 8004 
 86123 brązowy 8017 
 86124 ciemnobrązowy 8019 
 86125 grafitowy 7016 
 86128 czarny 9005 
 86126 czerwony 3004 
 86127 kasztanowy 8012

łącznik płotka przeciwśniegowego

uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 350”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89241 --- --- 

uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 350”: malowany 
 indeks   kolor RAL 
 89242 ceglasty 8004 
 89243 brązowy 8017 
 89244 ciemnobrązowy 8019 
 89245 grafitowy 7016 
 89246 czerwony 3004 
 89247 kasztanowy 8012 
 89248 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego
„BD - 350”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej przyścienny: ocynk
 indeks   kolor   RAL 
 89371 --- --- 
 
wspornik mocownika ławy kominiarskiej przyścienny: malowany
 indeks   kolor  RAL 
 89372 ceglasty 8004 
 89373 brązowy 8017 
 89374 ciemnobrązowy 8019 
 89375 grafitowy 7016 
 89376 czerwony 3004 
 89377 kasztanowy 8012 
 89378 czarny 9005 

wspornik ławy  
kominiarskiej przyścienny

łącznik ławy kominiarskiej: ocynk
 indeks kolor  RAL 
 89381 --- --- 

 łącznik ławy kominiarskiej: malowany
 indeks   kolor  RAL 
 89382 ceglasty 8004 
 89383 brązowy 8017 
 89384 ciemnobrązowy 8019 
 89385 grafitowy 7016 
 89386 czerwony 3004    
 89387 kasztanowy  8012 
 89388 czarny 9005 

łącznik ławy kominiarskiej

indeksy
produktów
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 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 400”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89251 --- --- 
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 400”: malowany 
 indeks   kolor RAL 
 89252 ceglasty 8004 
 89253 brązowy 8017 
 89254 ciemnobrązowy 8019 
 89255 grafitowy 7016 
 89256 czerwony 3004 
 89257 kasztanowy 8012 
 89258 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego 
„BD - 400”

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 420”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89261 --- --- 
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 420”: malowany 
 indeks   kolor RAL 
 89262 ceglasty 8004 
 89263 brązowy 8017 
 89264 ciemnobrązowy 8019 
 89265 grafitowy 7016 
 89266 czerwony 3004 
 89267 kasztanowy 8012 
 89268 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego 
„BD - 420”

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 460”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89271 --- --- 
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 460”: malowany 
 indeks   kolor RAL 
 89272 ceglasty 8004 
 89273 brązowy 8017 
 89274 ciemnobrązowy 8019 
 89275 grafitowy 7016 
 89276 czerwony 3004 
 89277 kasztanowy 8012 
 89278 czarny 9005 

uchwyt płotka przeciwśniegowego 
„BD - 460”

 uchwyt bala przeciwśniegowego „U”: ocynk
 indeks kolor  RAL 
 89101 --- --- 
 
 uchwyt bala przeciwśniegowego „U”: malowany 
 indeks   kolor RAL 
 89102 ceglasty 8004 
 89103 brązowy 8017 
 89104 ciemnobrązowy 8019 
 89105 grafitowy 7016 
 89106 czerwony 3004 
 89107 kasztanowy 8012 
 89108 czarny 9005 

uchwyt bala przeciwśniegowego
„U” 

 uchwyt bala przeciwśniegowego „DB” i „DC”: ocynk
 indeks    kolor RAL 
 89121 --- --- 

 uchwyt bala przeciwśniegowego „DB” i „DC”: malowany 
 indeks  kolor RAL 
 89122 ceglasty 8004 
 89123 brązowy 8017 
 89124 ciemnobrązowy 8019 
 89125 grafitowy 7016 
 89126 czerwony 3004 
 89127 kasztanowy 8012 
 89128 czarny 9005 

uchwyt bala przeciwśniegowego
„DB” i „DC”

 uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 350”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89131 --- --- 
 
  uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 350”: malowany
 indeks  kolor RAL 
 89132 ceglasty 8004 
 89133 brązowy 8017 
 89134 ciemnobrązowy 8019 
 89135 grafitowy 7016 
 89136 czerwony 3004 
 89137 kasztanowy 8012 
 89138 czarny 9005 

uchwyt bala przeciwśniegowego
„BD - 350”

 uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 400”: ocynk 
 indeks  kolor RAL 
 89141 --- --- 
 
 uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 400”: malowany
 indeks  kolor RAL 
 89142 ceglasty 8004 
 89143 brązowy 8017 
 89144 ciemnobrązowy 8019 
 89145 grafitowy 7016 
 89146 czerwony 3004 
 89147 kasztanowy 8012 
 89148 czarny 9005 

uchwyt bala przeciwśniegowego 
„BD - 400”

 uchwyt bala przeciwśniegowego „karpiówka”: ocynk
 indeks  kolor RAL 
 89111 --- --- 

 uchwyt bala przeciwśniegowego „karpiówka”: malowany
 indeks  kolor RAL 
 89112 ceglasty 8004 
 89113 brązowy 8017 
 89114 ciemnobrązowy 8019 
 89115 grafitowy 7016 
 89116 czerwony 3004 
 89117 kasztanowy 8012 
 89118 czarny 9005 

uchwyt bala przeciwśniegowego 
„karpiówka”

typ I: niemalowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 81910 - - 1

 typ I: malowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 81911 ceglasty 8004 1
 81912 brązowy 8017 1
 81913 ciemnobrązowy 8019 1
 81914 grafitowy 7016 1
 81917 czarny 9005 1
 81915 czerwony 3011 1
 81916 kasztanowy 8012 1

uchwyt bariery
przeciwśniegowej

typ II: niemalowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 81920 - - 1

 typ II: malowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 81921 ceglasty 8004 1
 81922 brązowy 8017 1
 81923 ciemnobrązowy 8019 1
 81924 grafitowy 7016 1
 81927 czarny 9005 1
 81925 czerwony 3011 1
 81926 kasztanowy 8012 1

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12230 75 m2 2925 m2 /39 rolki

membrana dachowa 
Ventia® Iron

 indeks  m²/rol.  m2 / paleta
 122301 75 m2 2925 m2 /39 rolki

membrana dachowa 
Ventia® Iron T

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12800 75 m2 2925 m2 /39 rolek

membrana dachowa
Ventia® Bronze

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 128001 75 m2 2925 m2 /39 rolek

membrana dachowa
Ventia® Bronze T

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 123001 75 m2 2025 m2 /27 rolek

membrana dachowa
Ventia® Gold T

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12500 75 m2 2025 m2 /27 rolek

membrana dachowa 
Ventia® Titanium

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 125001 75 m2 2025 m2 /27 rolek

membrana dachowa
Ventia® Titanium T

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12400 37,5 m2 300 m2 /8 rolek

membrana dachowa 
Ventia® METAL

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12700 75 m2 3450 m2 /46 rolek

folia paroizolacyjna
Ventia® VB

 indeks  m²/rol.  m2 / paleta
 12600 75 m2 3450 m2 /46 rolek

folia paroizolacyjna 
Ventia® VB REFLEX

25 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk. 
 122091 4 

60 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk. 
 12209 4 

taśma do łączenia 
membran i folii Ventia®

 indeks  rol./opk.
 12802 10 

klej butylowy 

50 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk.
 122103 16

60 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk.
 12210 16

100 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk.
 122101 12 

taśma reperacyjna
Ventia®

50 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk.
 122106 16

60 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk.
 122105 16

100 mm x 25 m 
 indeks  rol./opk.
 122104 12 

taśma reperacyjna
Ventia® VB REFLEX

10. Folie dachowe 
         wentylacja poddasza

taker młotkowy 
STINGER
 indeks  szt./opk.
 STI-003 1

podkładki uszczelniające 
STINGER
 indeks  szt./rol.
 STI-005 168

zszywki 
STINGER
 indeks  szt./opk.
 STI-002 2016

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12300 75 m2 2025 m2 /27 rolek

membrana dachowa
Ventia® Gold

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12320 75 m2 2025 m2 /27 rolek

membrana dachowa 
Ventia® Cobalt Plus

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 12900 75 m2 1500 m2 /20 rolek

membrana dachowa 
Ventia® Platinium Plus

 indeks  m²/rol. m2 / paleta
 129001 75 m2 1500 m2 /20 rolek

membrana dachowa
Ventia® Platinium Plus T

indeksy
produktów
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12. Osprzęt odgromowy 
         bezpieczeństwo budynku

indeksy
produktów

     indeks wersja  
 ODG-002011 wbijany H=100
 ODG-002021 wbijany H=120
 ODG-002031 wbijany H=150
 ODG-002041 wbijany H=180
 ODG-002051 wbijany H=220
 ODG-002061 wbijany H=250
 ODG-002071 wbijany H=300
 ODG-002081 wkręcany H=100
 ODG-002091 wkręcany H=120
 ODG-002101 wkręcany H=150
 ODG-002111 wkręcany H=180
 ODG-002121 wkręcany H=220
 ODG-002131 wkręcany H=250
 ODG-002141 wkręcany H=300
 ODG-002151 z tuleją gumową H=100
 ODG-002161 z tuleją gumową H=120
 ODG-002171 z tuleją gumową H=150

kołek odgromowy 
dwuśrubowy

kołek odgromowy 
jednośrubowy
     indeks wersja  
 ODG-001011 wbijany H=100
 ODG-001021 wbijany H=120
 ODG-001031 wbijany H=150
 ODG-001041 wbijany H=180
 ODG-001051 wbijany H=220
 ODG-001061 wbijany H=250
 ODG-001071 wbijany H=300
 ODG-001081 wkręcany H=100
 ODG-001091 wkręcany H=120
 ODG-001101 wkręcany H=150
 ODG-001111 wkręcany H=180
 ODG-001121 wkręcany H=220
 ODG-001131 wkręcany H=250
 ODG-001141 wkręcany H=300

     indeks wersja  
 ODG-003011 wbijany H=150
 ODG-003021 wbijany H=180
 ODG-003031 wbijany H=220
 ODG-003041 wbijany H=250
 ODG-003051 wbijany H=300
 ODG-003061 wkręcany H=150
 ODG-003071 wkręcany H=180
 ODG-003081 wkręcany H=220
 ODG-003091 wkręcany H=250
 ODG-003101 wkręcany H=300
 ODG-003111 z jęz. i blaszką H=150
 ODG-003121 z jęz. i blaszką H=180
 ODG-003131 z jęz. i blaszką H=220
 ODG-003141 z jęz. i blaszką H=250
 ODG-003151 z jęz. i blaszką H=300

kołek odgromowy 
z języczkiem  

     indeks wersja  
 ODG-004011 ze st. pojedynczą H=120
 ODG-004021 ze st. pojedynczą H=150
 ODG-004031 ze st. podwójną H=120
 ODG-004041 ze st. podwójną H=150

kołek odgromowy 
ze stopką  

     indeks wersja  
 ODG-005011 H=150
 ODG-005021 H=180
 ODG-005031 H=220
 ODG-005041 H=250
 ODG-005051 H=300

kołek odgromowy 
fi 10 z blaszką  

     indeks wersja  
 ODG-006011 wbijany H=80, B=30
 ODG-006021 wbijany H=80, B=50
 ODG-006031 wbijany H=120, B=30
 ODG-006041 wbijany H=120, B=50
 ODG-006051 wbijany H=150, B=30
 ODG-006061 wbijany H=150, B=50
 ODG-006071 wbijany H=180, B=30
 ODG-006081 wbijany H=180, B=50
 ODG-006091 wbijany H=220, B=30
 ODG-006101 wbijany H=220, B=50
 ODG-006111 wbijany H=250, B=30
 ODG-006121 wbijany H=250, B=50
 ODG-006131 wkręcany H=80, B=30
 ODG-006141 wkręcany H=80, B=50
 ODG-006151 wkręcany H=120, B=30
 ODG-006161 wkręcany H=120, B=50
 ODG-006171 wkręcany H=150, B=30
 ODG-006181 wkręcany H=150, B=50
 ODG-006191 wkręcany H=180, B=30
 ODG-006201 wkręcany H=180, B=50
 ODG-006211 wkręcany H=220, B=30
 ODG-006221 wkręcany H=220, B=50
 ODG-006231 wkręcany H=250, B=30
 ODG-006241 wkręcany H=250, B=50

kołek odgromowy
do mocowania bednarki
  

     indeks wersja  
 ODG-007011 wbijany H=150
 ODG-007021 wbijany H-180
 ODG-007031 wbijany H=220
 ODG-007041 wbijany H=250
 ODG-007051 wbijany H=300
 ODG-007061 wkręcany H=150
 ODG-007071 wkręcany H=180
 ODG-007081 wkręcany H=220
 ODG-007091 wkręcany H=250
 ODG-007101 wkręcany H=300

kołek odgromowy 
ze złączem krzyżowym
  

     indeks wersja  
 ODG-008011 d=8
 ODG-008020 d=10

tulejka
uszczelniająca 

     indeks wersja 
 ODG-009011 4S B30
 ODG-009012 4S B30 z przekładką
 ODG-009013 4S B50 z przekładką
 ODG-009021 2S B30 z przekładką
 ODG-009031 na drut
 ODG-009041 do bednarki B=30
 ODG-009051 do bednarki B=50
 ODG-009061 do drutu i bednarki 2xD8, 2xB30

 ODG-009062 do drutu i bednarki 1xD8, 2xB30

 ODG-009063 do drutu i bednarki 1xD8, 1xB30

 ODG-009064 do drutu i bednarki 2xD8, B30, B50

złącze odgromowe
krzyżowe   

     indeks wersja  
 ODG-010011 zwykłe
 ODG-010021 z zaczepem

złącze odgromowe 
kontrolne
  

     indeks wersja  
 ODG-011011 -

złącze odgromowe 
3-wylotowe 
 

     indeks wersja  
 ODG-012011 -

złącze odgromowe 
rynnowe  

     indeks wersja  
 ODG-013011 pojedyncze
 ODG-013021 podwójne

złącze odgromowe 
przelotowe
  

     indeks wersja  
 ODG-014011 z języczkiem
 ODG-014021 z blaszką
 ODG-014031 prosty z języczkiem
 ODG-014041 prosty z blaszką

uchwyt odgromowy 
dachowy 

     indeks wersja  
 ODG-015011 80
 ODG-015021 100
 ODG-015031 120
 ODG-015041 150

uchwyt odgromowy 
do rur spustowych 

     indeks wersja  
 ODG-016011 z języczkiem a=160-220
 ODG-016021 z języczkiem a=190-240
 ODG-016031 z języczkiem a=240-300
 ODG-016041 z blaszką a=160-220
 ODG-016051 z blaszką a=190-240
 ODG-016061 z blaszką a=240-300
 ODG-016071 uniw. do dachówki z języczkiem

 ODG-016081 uniw. do dachówki z blaszką

 ODG-016091 uniw. do dach. 
  ze wspornikiem plastikowym

 ODG-016101 uniw. do blachodachówki
   z języczkiem a=250-340

 ODG-016102 uniw. do blachodachówki 
  z języczkiem a=180-250

 ODG-016111 uniw. do blachodachówki 
  z blaszką a=250-340

 ODG-016112 uniw. do blachodachówki
   z blaszką a=180-250

 ODG-016121 uniw. do blachodachówki 
  ze wsp. plast. a=250-340

 ODG-016122 uniw. do blachodachówki
   ze wsp. plast. a=180-250

uchwyt odgromowy 
gąsiorowy  

     indeks wersja  
 ODG-017011 z języczkiem
 ODG-017021 z języczkiem skręcony
 ODG-017031 z blaszką
 ODG-017041 z blaszką skręcony

uchwyt odgromowy 
pod papę 

     indeks wersja 
 ODG-018011 dwuramienny
 ODG-018021   jednoramienny z języczkiem
 ODG-018031 jednoramienny z blaszką
 ODG-018041 betonowy z języczkiem
 ODG-018051 betonowy z blaszką
 ODG-018061 betonowy w tworzywie fi 8
 ODG-018071 betonowy w tworzywie fi 6
 ODG-018081 ze złączem krzyżowym

uchwyt odgromowy 
płaski
  

     indeks wersja  
 ODG-020011 na drut
 ODG-020021 do bednarki B30
 ODG-020031 do bednarki B50
 ODG-020041 ze złączem krzyżowym
 ODG-020051 ze wspornikiem plastikowym

uchwyt z gwintem

11. Blachy dekarskie 
         obróbki dekarskie

arkusz blachy aluminiowej
 indeks kolor RAL szt./opk.
 2801 ceglasty 8004 1
 2808 brązowy 8017 1         
 2802 ciemnobrązowy 8019 1
 2803 grafitowy 7016 1
 2805 czerwony 3011 1
 2806 kasztanowy 8012 1
 2807 czarny 9005 1
 2814 szary 7022 1
 2809 imitacja miedzi --- 1

 indeks  kolor szt./opk.
 2804 --- 1

arkusz blachy miedzianej

 indeks kolor szt./opk.
 27091 --- 1

taśma miedziana 
do obróbek dekarskich 0,57 x 680



35info 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

indeksy
produktów

     indeks wersja  
 ODG-019011 z języczkiem L=350
 ODG-019012 z języczkiem L=420
 ODG-019021 z języczkiem skręcony L=350

 ODG-019022 z języczkiem skręcony L=420

 ODG-019031 z blaszką L=350
 ODG-019032 z blaszką L=420
 ODG-019041 z blaszką skręcony L=350

 ODG-019042 z blaszką skręcony L=420

 ODG-019051 pod dachówkę ceramiczna 
  z języczkiem

 ODG-019061 pod dachówkę ceramiczną z 
  języczkiem skręcony

 ODG-019071 pod dachówkę ceramiczną
   z blaszką

 ODG-019081 pod dachówkę ceramiczną 
  z blaszką skręcony

 ODG-019091 obrotowy ze wspornikiem
   plastikowym L=350

 ODG-019092 obrotowy ze wspornikiem
   plastikowym L=420

 ODG-019101 obrotowy na drut L=350

 ODG-019102 obrotowy na drut L=420

 ODG-019111 obrotowy do bendnarki
   B=30, L=350

 ODG-019112 obrotowy do bednarki
  B=30, L=420

 ODG-019121 obrotowy do bednarki
   B=50, L=350

 ODG-019122 obrotowy do bednarki
   B=50, L=420

 ODG-019131 obrotowy ze złączem 
  krzyżowym L=350

 ODG-019132 obrotowy ze złączem 
  krzyżowym L=420

 ODG-019141 z zamkiem przelotowy
 ODG-019151 z zamkiem krzyżowy

uchwyt odgromowy 
pod dachówkę  

uchwyt odgromowy
do bednarki
     indeks wersja  
 ODG-021011 klinowy B=20
 ODG-021021 klinowy B=30
 ODG-021031 klinowy B=40
 ODG-021041 klinowy B=50
 ODG-021051 prosty B=30
 ODG-021071 prosty B=50
 ODG-021081 dystansowy B=30
 ODG-021101 dystansowy B=50
 ODG-021111 łącznik bednarki krzyżowy B=30

 ODG-021121 łącznik bednarki krzyżowy B=40

 ODG-021131 łącznik bednarki krzyżowy B=50

     indeks wersja  
 ODG-022011 krawędziowy z języczkiem
 ODG-022021 krawędziowy z jęz. skręcony

 ODG-022031 krawędziowy z blaszką
 ODG-022041 krawędziowy z blaszką skręcony

 ODG-022051 na blachę trapezową
  odstępowy H=30

 ODG-022061 na blachę trapezową
  odstępowy H=55

 ODG-022071 na blachę trapezową 
  odstępowy H=70

 ODG-022081 na blachę trapezową
  krawędziowy H=30

 ODG-022091 na blachę trapezową
  krawedziowy H=55

 ODG-022101 na blachę trapezową 
  krawedziowy H=65

 ODG-022111 na blachę falistą R=25
 ODG-022121 na blachę falistą R=40
 ODG-022131 na blachę falistą R=50
 ODG-022141 na blachę falistą R=80
 ODG-022151 na blachę płaską 
  i blachodachówkę z języczkiem

 ODG-022161 na blachę płaską 
  i blachod. z jęz. skręcony

 ODG-022171 na blachę płaską 
  i blachodachówkę z blaszką

 ODG-022181 na blachę płaską 
  i blachod. z blaszką skręcony

uchwyt odgromowy 
na blachę  

uchwyt odgromowy
na felc blachy
     indeks wersja  
 ODG-023011 wysoki z języczkiem
 ODG-023021 wysoki z języczkiem skręcony

 ODG-023031 wysoki z blaszką

 ODG-023041 wysoki z blaszką skręcony
 ODG-023051 z płytką zaciskową prosty
 ODG-023061 z płytką zaciskową czołowy

 ODG-023071 ze stopkami prosty
 ODG-023081 ze stopkami czołowy
 ODG-023091 ze stopkami 
  i płytką środkową prosty

 ODG-023101 ze stopkami  
   i płytką środkową czołowy

uchwyt odgromowy
do konstrukcji dachowych
     indeks wersja  
 ODG-024011 prosty
 ODG-024021 czołowy
 ODG-024031 ze stopkami i płytką zaciskową

 ODG-024041 ze stopkami do bednarki B30

 ODG-024051 ze stopkami do bednarki B50

 ODG-024061 ze stopkami i złączem krzyżowym

 ODG-024071 ze stopkami i uchwytem na drut

 ODG-024081 z płytką zaciskową jednoprzew.

 ODG-024091 z płytką zaciskową dwuprzew.

     indeks wersja  
 ODG-025011 kabłączkowa
 ODG-025021 mufa łącząca
 ODG-025031 śrubowa M10 drut - bednarka

złączka drutu

     indeks wersja  
 ODG-026011 kabłączkowa
 ODG-026021 krzyżowa

śruba - złączka naprężająca

     indeks wersja  
 ODG-027011 naciągowy M8, L=130
 ODG-027021 naciągowy M10, L=130
 ODG-027031 naciągowy M12, L=200
 ODG-027032 naciągowy M12, L=250
 ODG-027033 naciągowy M12, L=300
 ODG-027041 naciągowy M16, L=200
 ODG-027042 naciągowy M16, L=300
 ODG-027051 rozprężny M12, L=200
 ODG-027061 rozprężny M12, L=300
 ODG-027071 rozprężny M16, L=200
 ODG-027081 rozprężny M16, L-300
 ODG-027091 z podstawą H=100
 ODG-027101 z podstawą H=150
 ODG-027111 z podstawą H=200

hak  

     indeks wersja  
 ODG-028011 kotwa do haka M12
 ODG-028021 kotwa do haka M16
 ODG-028031 ścienny L=80
 ODG-028041 ścienny L=150
 ODG-028051 przykręcany L=80, H=200

 ODG-028061 przykręcany L=150, H=120

 ODG-028071 wbijany pojedynczy H=350

 ODG-028072 wbijany pojedynczy H=350
   z płytką zaciskową

 ODG-028081 wbijany pojedynczy H=500

 ODG-028082 wbijany pojedynczy H=500
   z płytką zaciskową

 ODG-028091 wbijany pojedynczy H=700

 ODG-028092 wbijany pojedynczy H=700
   z płytką zaciskową

 ODG-028101 wbijany podwójny H=350

 ODG-028102 wbijany podwójny H=350
   z płytkami zaciskowymi

 ODG-028111 wbijany podwójny H=500

 ODG-028112 wbijany podwójny H=350
  z płytkami zaciskowymi

 ODG-028121 wbijany podwójny H=700

 ODG-028122 wbijany podwójny H=700 
  z płytkami zaciskowymi

 ODG-028131 kołyska L=300
 ODG-028141 kołyska L=400
 ODG-028151 kołyska L=500

wspornik mocujący 

     indeks wersja  
 ODG-029011 M8
 ODG-029021 M10
 ODG-029031 M12
 ODG-029041 M16
 ODG-029051 M20

śruba rzymska 

     indeks wersja  
 ODG-030011 z podstawą metalową H=1,5 mb

 ODG-030021 z podstawą metalową H=2,0 mb

 ODG-030031 z podstawą metalową H=2,5 mb

 ODG-030041 z podstawą metalową H=3,0 mb

 ODG-030051 z podstawą metalową H=3,5mb

 ODG-030052 z podstawą metalową H=4,0 mb

 ODG-030061 z podstawą betonową H=1,5 mb

 ODG-030071 z podstawą betonową H=2,0 mb

 ODG-030081 z podstawą betonową H=2,5 mb

 ODG-030091 z podstawą betonową H=3,0 mb

 ODG-030101 z podstawą betonową H=3,5 mb

 ODG-030102 z podstawą betonową H=4,0 mb

 ODG-030121 na trójnogu H=4,5 mb

 ODG-030122 na trójnogu H=5,0 mb

 ODG-030141 na trójnogu z podstawami
   betonowymi H=4,5 mb

 ODG-030151 na trójnogu z podstawami
   betonowymi H=5,0 mb

 ODG-030111 maszt wolnostojący 
  na trójnogu H=4m

 ODG-030131 maszt wolnostojący na 
   trójnogu z podst. bet. H=4m

maszt wolnostojący

     indeks wersja  
 ODG-031021 na trónogu H=5,45 mb
 ODG-031031 na trójnogu H=6,0 mb
 ODG-031032 na trójnogu H=6,5 mb
 ODG-031051 na trójnogu i z podstawami
   betonowymi H=5,5 mb

 ODG-031061 na trójnogu i z podstawami 
  betonowymi H=6,0 mb

 ODG-031071 na trójnogu i z podstawami
   betonowymi H=6,6 mb

maszt z odciągami

     indeks wersja  
 ODG-032011 H=3,0 mb
 ODG-032021 H=3,5 mb
 ODG-032031 H=4,0 mb
 ODG-032041 H=4,5 mb
 ODG-032051 H=5,0 mb
 ODG-032061 H=5,5 mb
 ODG-032071 H=6,0 mb
 ODG-032081 H=6,5 mb

maszt bez podstawy  

     indeks wersja  
 ODG-033011 H=0,9 mb
 ODG-033021 H=1,4 mb
 ODG-033031 H=1,9 mb
 ODG-033041 H=2,4 mb

maszt kominowy  

     indeks wersja  
 ODG-034011 fi 12, H=0,5 mb
 ODG-034012 fi 8, H=0,5 mb
 ODG-034021 fi 12, H=1,0 mb
 ODG-034022 fi 8, H=1,0 mb
 ODG-034031 fi 12/8, H=1,5 mb
 ODG-034041 fi 12/8, H=2,0 mb

iglica masztu

     indeks wersja  
 ODG-035011 płytowa
 ODG-035021 trójnóg

podstawa masztu

     indeks wersja  
 ODG-036011 odciągowy
 ODG-036021 dystansowy płaski L=130-200

 ODG-036031 dystansowy płaski L=250-320

 ODG-036041 dystansowy do rury
   fi 2, 1/2 ‘’, L=150

 ODG-036042 dystansowy do rury
   fi 2, 1/2’’, L=250

 ODG-036051 dystansowy do rury
   fi 3’’, L=150

 ODG-036052 dystansowy do rury
   fi 3’’, L=250

 ODG-036061 dystansowy do rury
   fi 3, 1/2 ‘’, L=150

 ODG-036062 dystansowy do rury fi
   3,1/2 ‘’, L=250

 ODG-036071 dystansowy do rury
   fi 4’, L=150

 ODG-036072 dystansowy do rury 
  fi 4’’, L=250

 ODG-036081 dystansowy do rury 
  fi 4, 1/2’’, L-150

 ODG-036082 dystansowy do rury 
  fi 4, 1/2’’ L=250

 ODG-036091 dystansowy do rury
   fi 5’’, L=150

 ODG-036092 dystansowy do rury
   fi 5’’, L=250

 ODG-036101 dystansowy do rury
   fi 6’’, L=150

 ODG-036102 dystansowy do rury
   fi 6’’, L-250

 ODG-036111 płytka odciągowa prosta
 ODG-036121 płytka odciągowa ze 
  złączem krzyżowym

wspornik masztu

     indeks wersja  
 ODG-037011 podstawy płytowej masztu - 36 kg

 ODG-037021 trójnogu masztu pojedynczy - 36 kg

 ODG-037022 trójnogu masztu podwójny - 56 kg

 ODG-037031 podstawy płytowej masztu - 20 kg

 ODG-037041 trójnogu masztu pojedynczy - 20 kg

 ODG-037051 uchwytów odgromowych

obciążnik betonowy

     indeks wersja  
 ODG-038011 fi 12, H=5 cm
 ODG-038021 fi 12, H=50 cm
 ODG-038031 fi 12, H=100 cm

przedłużka masztu ze
złączem krzyżowym

     indeks wersja  
 ODG-039011 H=3,0 mb
 ODG-039021 H=3,5 mb
 ODG-039031 H=4,0 mb

maszt klatki ochronnej

     indeks wersja  
 ODG-040011 H=1,5 mb
 ODG-040021 H=2,0 mb

uziom jednolity

     indeks wersja  
 ODG-041011 grot uziomu
 ODG-041021 przedłużka uziomu
 ODG-041031 końcówka uziomu
 ODG-041051 pobijak uziomu ręczny
 ODG-041061 pobijak uziomu z uchwytem SDS

 ODG-041041 złącze uziomu składanego

uziom składany

     indeks wersja  
 ODG-042011 natynkowa
 ODG-042021 podtynkowa
 ODG-042031 doziemna L=200, H=200
 ODG-042041 doziemna L=300, H-300

skrzynka probiercza
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indeksy
produktów

 indeks    kolor RAL szt./opk.       
 12911 brązowy 8017 30 

kratka ochronna na rynny

 indeks    rozmiar [mm] szt./paleta
 FMDM45X55 450x550 11
 FMDM45X75 450x750 11 

wyłaz dachowy mdm  
 

13. Dodatki 
         uzupełnienie oferty

 indeks    szerokość (mm) kolor szt./opk.       
 8940201 ocynk - 10
 8940202 ceglasty 8004 10
 8940203 brązowy 8017 10
 8940204 ciemnobrązowy 8019 10
 8940205 grafitowy 7016 10
 8940208 czarny 9005 10
 8940206 czerwony 3004 10
 8940207 kasztanowy 8012 10

hak rynnowy BB

 indeks    szerokość (mm) kolor szt./opk.       
 8940301 ocynk - 10
 8940302 ceglasty 8004 10
 8940303 brązowy 8017 10
 8940304 ciemnobrązowy 8019 10
 8940305 grafitowy 7016 10
 8940308 czarny 9005 10
 8940306 czerwony 3004 10
 8940307 kasztanowy 8012 10

rynna 125 mm

rynna 150 mm

hak rynnowy BN

 indeks    szerokość (mm) kolor szt./opk.       
 8941201 ocynk - 10
 8941202 ceglasty 8004 10
 8941203 brązowy 8017 10
 8941204 ciemnobrązowy 8019 10
 8941205 grafitowy 7016 10
 8941208 czarny 9005 10
 8941206 czerwony 3004 10
 8941207 kasztanowy 8012 10

 indeks    szerokość (mm) kolor szt./opk.       
 8941301 ocynk - 10
 8941302 ceglasty 8004 10
 8941303 brązowy 8017 10
 8941304 ciemnobrązowy 8019 10
 8941305 grafitowy 7016 10
 8941308 czarny 9005 10
 8941306 czerwony 3004 10
 8941307 kasztanowy 8012 10

rynna 125 mm

rynna 150 mm

zaczepy kątowe do
mocowania pokryć z blach
 indeks    wersja szt./opk.
 81960 ZK-0 250
 81961 ZK-1 500
 81962 ZK-2 200
 81963 ZK-3 100
 81964 ZK-4 100

     indeks wersja  
 ODG-053011 M12
 ODG-053021 M16

złączka do haka

     indeks wersja  
 ODG-054011 L=200, 80/200
 ODG-054021 L-350, 80/350

hak do izolatora

     indeks wersja  
 ODG-055011 odstępowy 1,1/4 ‘’
 ODG-055021 odstępowy 2’’
 ODG-055031 obrotowy 1,1/4’’
 ODG-055041 obrotowy 2’’

wysięgnik lampowy 

     indeks wersja  
 ODG-056011 1,1/4’’
 ODG-056021 2’’

rura wysięgnika 
lampowego

     indeks wersja  
 ODG-057011 L=160
 ODG-057021 L=200
 ODG-057031 L=250

uchwyt hakowy 
rury wysięgnika

     indeks wersja  
 ODG-049011 drut odgromowy 6mm, ocynk

 ODG-049021 drut odgromowy 6mm, miedziany

 ODG-049031 drut odgromowy 8mm, ocynk

 ODG-049041 drut odgromowy 8mm, miedziany

 ODG-049051 bednarka odgr. 25 x 4 ocynk

 ODG-049061 bednarka odgr. 20 x 3 miedziana

 ODG-049071 bednarka odgr. 30 x 4 ocynk

 ODG-049081 bednarka odgr. 25 x 3 miedziana

 ODG-049091 linka stalowa 5mm
 ODG-049101 linka stalowa 6mm
 ODG-049111 kabłączek 5mm
 ODG-049121 kabłączek 6mm
 ODG-049131 wazelina techniczna

akcesoria

     indeks wersja  
 ODG-050011 5/16’’
 ODG-050021 3/8’’
 ODG-050031 1/2’’
 ODG-050041 3/4’
 ODG-050051 1’’
 ODG-050061 1,1/4’’
 ODG-050071 1,1/2’’
 ODG-050081 2’’
 ODG-050091 2,1/2’’
 ODG-050101 3’’
 ODG-050111 3, 1/2’’
 ODG-050121 4’’
 ODG-050131 5’’
 ODG-050141 6’’

obejma uziemiająca do rur

     indeks wersja  
 ODG-051011 1/2’’, L=200
 ODG-051012 1/2’’, L=350
 ODG-051021 3/4’’, L=200
 ODG-051022 3/4’’, L=350
 ODG-051031 1’’, L=200
 ODG-051032 1’’, L=350
 ODG-051041 1,1/4’’, L=200
 ODG-051042 1,1/4’’, L=350
 ODG-051051 1,1/2’’, L=200
 ODG-051052 1, 1/2, L=350
 ODG-051061 2’’, L=200
 ODG-051062 2’’, L=350
 ODG-051071 2,1/2’’, L=200
 ODG-051072 2,1/2’’, L=350

obejma słupowa 
do mocowania kabla i rury

     indeks wersja  
 ODG-052011 M16x150
 ODG-052021 M16x200
 ODG-052031 M16x250
 ODG-052041 M16x300
 ODG-052041 M16x350
 ODG-052051 M16x400
 ODG-052052 M16x450
 ODG-052061 M16x500
 ODG-052071 M16x600
 ODG-052081 M12x150
 ODG-052091 M12x200
 ODG-052101 M12x250
 ODG-052111 M12x300
 ODG-052112 M12x350
 ODG-052121 M12x400
 ODG-052122 M12x450
 ODG-052131 M12x500
 ODG-052141 M12x600
 ODG-052151 hak zawiesia M16 
  na słup okrągły

 ODG-052161 hak zawiesia M20 
  na słup okrągły

 ODG-052171 hak dystansowy M16
   na słup okrągły

 ODG-052181 hak dystansowy M20 
   na słup okrągły

 ODG-052191 hak dystansowy M16
   na słup płaski

 ODG-052201 hak dystansowy M20
   na słup płaski

hak przyłączeniowy 
do kabla i muru
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