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1.2. taśma kalenicowa Vent-roll 390
 
 dwa pasy aluminium plisowanego o grubości 0,14 mm sklejone oraz zszyte 
 z włókniną techniczną nićmi odpornymi na czynniki środowiska; 
 od spodniej strony pokryte przy krawędziach paskami kleju butylowego; 
 produkt oferowany jest również w wersji z miedzi  
 
 długość 5000 mm 
 szerokość 390 mm 
 
 zapewnia doskonałą ochronę oraz wentylację kalenic i naroży dachu

 
materiał: aluminium
 indeks kolor RAL szt./opk.
 13201 ceglasty 8004 6
 13208 brązowy 8017 6         
 13202 ciemnobrązowy 8019 6
 13209 gratowy 7024 6
 13204 czerwony 3011 6
 13205 kasztanowy 8012 6
 13203 czarny 9004 6

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

1.1.     taśma kalenicowa Vent-roll 300
 
 dwa pasy aluminium plisowanego o grubości 0,14 mm sklejone oraz zszyte 
 z włókniną techniczną nićmi odpornymi na czynniki środowiska; 
 od spodniej strony pokryte przy krawędziach paskami kleju butylowego; 
 produkt oferowany jest również w wersji z miedzi  
 
 długość 5000 mm 
 szerokość 300 / 220 mm 
 
 taśma posiada oznaczone na włókninie linie zgięcia umożliwiające ograniczenie jej   
 szerokości do 220 mm; zapewnia doskonałą ochronę oraz wentylację kalenic i naroży dachu

materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 13101 ceglasty 8004 6
 13108 brązowy 8017 6         
 13102 ciemnobrązowy 8019 6
 13109 gratowy 7024 6
 13104 czerwony 3011 6
 13105 kasztanowy 8012 6
 13103 czarny 9004 6

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



info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

kalenica
akcesoria dachowe /

wentylacja dachu

info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

ka
le

ni
cakalenica

akcesoria dachowe /
wentylacja dachu

1.3. taśma kalenicowa aluminiowa
 
 aluminium plisowane o grubości 0,14 mm,
 lakierowane farbą poliestrową; od spodniej strony pokryte 
 przy krawędziach paskami kleju butylowego  
 
 długość 5000 mm 
 szerokość 300 mm

 zapewnia doskonałą ochronę oraz wentylację 
 kalenic i naroży dachu

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 1301 ceglasty 8004 4
 1306 brązowy 8017 4         
 1302 ciemnobrązowy 8019 4
 1309 gratowy 7024 4
 1304 czerwony 3011 4
 1305 kasztanowy 8012 4
 1303 czarny 9004 4

nowość

 indeks  kolor szt./opk.  
 13701  gratowy  16 

1.4. taśma kalenicowa Blach-vent
 
 przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej splisowana tkanina techniczna 
 odporna na czynniki środowiska; od spodniej strony pokryta 
 przy krawędziach paskami kleju butylowego 
 
 długość 5000 mm 
 szerokość 190 mm

 przeznaczona do dachów krytych blachodachówką, zapewnia doskonałą 
 ochronę oraz wentylację kalenic i naroży dachu
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1.6. wywietrznik kalenicowy 
 ze szczotką WK 75
 
 element nośny PVC, włókno polipropylenowe 
 odporne na promieniowanie UV 
 
 długość krycia 1000 mm 
 szerokość 220 mm
 długość szczotki 75 mm
 
 umożliwia montaż niezależnie od warunków atmosferycznych 
   

 indeks kolor szt./opk.
 1201 ceglasty 20
 1203 brązowy 20         
 1204 gratowy 20
 1202 czerwony 20
 1205 czarny 20

1.5. wywietrznik kalenicowy 
 ze szczotką WK 62
 
 element nośny PVC, włókno polipropylenowe 
 odporne na promieniowanie UV 
 
 długość krycia 1000 mm 
 szerokość 220 mm
 długość szczotki 62 mm
 
 umożliwia montaż niezależnie od warunków atmosferycznych

 indeks kolor szt./opk.
 1101 ceglasty 20
 1103 brązowy 20         
 1104 gratowy 20
 1102 czerwony 20
 1105 czarny 20

1.7. wywietrznik kalenicowy 
 do gontów 
 
 PVC barwione w masie, odporne na promieniowanie UV

 długość krycia 1000 mm 
 
 stosowany do wentylacji kalenicy na dachach 
 pokrytych gontem bitumicznym 

 indeks  kolor szt./opk.
 12011 czarny 10
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1.8. wywietrznik połaciowy do gontów 
 
 PVC barwione w masie, odporne na promieniowanie UV

 500 x 300 mm (wymiar zewnętrzny)
 
 stosowany do pokryć płaskich (np. gont bitumiczny) 
 dla zapewnienia dodatkowej wentylacji połaci dachowej;
 zamocowany wywietrznik pokrywa się elementami 
 zastosowanego pokrycia dachowego

 indeks  kolor szt./opk.
 14105 czarny 10

1.9. wspornik łaty kalenicowej 
 typ GW - gwóźdź 
 
 stal ocynkowana

 produkt dostępny w wersjach o różnym rozstawie 
 wspornika (D) oraz różnej długości gwoździa (L);
 dostępne wersje prezentuje tabela zamieszczona poniżej
 
    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=310 100
 110013 D=50, L=180 100
 110014 D=50, L=210 100
 110015 D=50, L=230 100
 110016 D=50, L=260 100
 110017 D=50, L=310 100
 110019 D=60, L=180 100
 110020 D=60, L=210 100
 110021 D=60, L=230 100
 110022 D=60, L=260 100
 110023 D=60, L=310 100 

L

D
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dostępne wymiary:
 indeks    rozstaw wspornika (D) [mm] szt./opk.
 11101 30 100
 11102 40 100
 11103 50 100 

D

1.10. wspornik łaty kalenicowej typ BL - blaszka 
 
 ocynkowana blacha stalowa

 produkt dostępny w wersjach o różnym rozstawie wspornika (D); 
 dostępne wersje prezentuje tabela zamieszczona poniżej

1.12.     dekiel boczny kalenicy PVC
 
 PVC barwione w masie, odporne na promieniowanie UV
 
 stosowany zamiast systemowych     
 elementów zakończeń kalenicy
   

 indeks  kolor szt./opk.
 1501 ceglasty 50
 1503 brązowy 50         
 1502 gratowy 50
 

1.11. uchwyt odgromu typ L
 
 ocynkowana blacha stalowa pokryta poliestrową farbą proszkową 

 stosowany do montażu pod gąsiory dachówki
   

 indeks kolor RAL szt./opk.
 11201 ceglasty 8004 50
 11202 brązowy 8017 50         
 11203 gratowy 7024 50
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2.1. klamra do gąsiora typ „U“
 
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu 

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 1701 ceglasty 8004 50
 1702 ciemnobrązowy 8019 50         
 1703 gratowy  7024 50
 1704 czerwony 3011 50
 1705 czarny 9004 50

mdm - 1.470/53

2.3. klamra do gąsiora Röben/Jungmeier
 
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu  

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 1901 ceglasty 8004 50
 1902 ciemnobrązowy 8019 50         
 1903 gratowy 7024 50
 1904 czerwony 3011 50
 1905 czarny 9004 50
 1906 kasztanowy 8012 50

2.2. klamra do gąsiora Tondach/Meindl 
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu 
  

 indeks   kolor RAL szt./opk. 
 1801 ceglasty 8004 50
 1802 ciemnobrązowy 8019 50         
 1803 gratowy 7024 50
 1804 czerwony 3011 50
 1805 czarny 9004 50
 1806 kasztanowy 8012 50

mdm - T

mdm - R
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2.5. klamra do gąsiora 
 Koramic karpiówka nr 1
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu 

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 12001 ceglasty 8004 50
 12002 ciemnobrązowy 8019 50         
 12003 gratowy 7024 50

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 12111 ceglasty 8004 50
 12112 ciemnobrązowy 8019 50         
 12113 gratowy 7024 50

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 11801 ceglasty 8004 50
 11802 ciemnobrązowy 8019 50         
 11803 gratowy 7024 50

2.4. klamra do gąsiora F.V. Müller GE 20 

 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu 

mdm - 1.470/82

mdm - 1.470/64

2.6. klamra do gąsiora 
 Koramic karpiówka nr 2
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu  

  

mdm - 1.470/139
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uwagi:
w naszej ofercie znajduje się ponad 200 rodzajów klamer dostępnych na indywidualne zamówienie;
gotowi jesteśmy również podjąć się produkcji nowych wzorów klamer spoza aktualnej oferty

2.7. klamra do gąsiora Koramic karpiówka nr 3
 
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu  

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 12211 ceglasty 8004 50
 12212 ciemnobrązowy 8019 50         
 12213 gratowy 7024 50

2.8. klamra do gąsiora Koramic nr 11
 aluminium pokryte farbą poliestrową
 
 przeznaczona do mocowania gąsiorów 
 na kalenicach i narożach dachu  

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 12301 ceglasty 8004 50
 12302 ciemnobrązowy 8019 50         
 12303 gratowy 7024 50

mdm - 1.470/81

mdm - 1.470/W11
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 indeks szt./opk.
 11111 100

3.1. spinka do dachówki cementowej typ „U“
 
 ocynkowany drut stalowy 2,8 + 0,1mm (Zn)

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach 

mdm - SU

 indeks szt./opk.
 11115 250

3.4. spinka do dachówki ceramicznej MD - 1.416
 
 ocynkowany drut stalowy 2,3 mm (Zn)

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):  
 • drut stalowy 2,2 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,2 mm (Inox)

  

mdm - 1.416

3.3. spinka do dachówki ceramicznej - karpiówki
 
 ocynkowana blaszka stalowa

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach 

 indeks szt./opk.
 11117 100

mdm - 1.415c

 indeks szt./opk.
 11112 100

3.2. spinka do dachówki Röben
 
 ocynkowany drut stalowy 

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach 

mdm-SR
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mdm - 1.417 R32

 indeks  szt./opk.
 111113 100

3.7. spinka uniwersalna do dachówki ceramicznej MD - R32
 
 ocynkowany drut stalowy 2,3 mm (Zn)

 długość 320 mm

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):   
 • drut stalowy 2,5 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,5 mm (Inox)

 indeks szt./opk.
 111112 100

3.6. spinka uniwersalna do dachówki 
 ceramicznej MD - R30 
 
 ocynkowany drut stalowy 2,3 mm (Zn)
 
 długość 300 mm

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):  
 • drut stalowy 2,5 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,5 mm (Inox)
 

mdm - 1.417 R30 

 indeks  szt./opk.
 11116 250

3.5. spinka uniwersalna do dachówki 
 ceramicznej MD - PL 
 
 ocynkowany drut stalowy 2,5 mm (Zn)

 mocowana do łaty o grubości 40 mm lub 50 mm (na specjalne zamówienie); 
 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):  
 • drut stalowy 2,2 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,2 mm (Inox)
 

mdm - 1.PL



info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

spinki
akcesoria dachowe / 

montaż dachówki

info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

sp
in

ki

spinki
akcesoria dachowe / 
montaż dachówki

3.9. spinka boczna do dachówki 
 cementowej Nord III 
 
 ocynkowany drut stalowy 2,0 mm (Zn)
 taśma stalowa cynkowana: 0,65 x 15 mm

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):  
 • drut stalowy 2,0 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,0 mm (Inox)
 • taśma stalowa nierdzewna 0,7 x 15 mm

 

3.8. spinka boczna do dachówki 
 cementowej Nord II 
 
 ocynkowany drut stalowy 2,0 mm (Zn)
 taśma stalowa cynkowana: 0,65 x 15 mm

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):   
 • drut stalowy 2,0 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,0 mm (Inox)
 • taśma stalowa nierdzewna 0,7 x 15 mm
 

 indeks szt./opk.
 11113 250

 indeks szt./opk.
 11114 250

mdm - Nord II

mdm - Nord III

3.10. spinka boczna do dachówki cementowej  (65 x 48)
 
 ocynkowany drut stalowy 2,8 + 0,1 mm (Zn)

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału): 
 • drut stalowy 2,8 + 0,1 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,8 + 0,1 mm (Inox)
 

 indeks  szt./opk.
 11118 100

mdm - 1.409 (65 x 48)



info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

spinki
akcesoria dachowe / 

montaż dachówki

info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

sp
in

ki

spinki
akcesoria dachowe / 
montaż dachówki

3.11. spinka boczna do dachówki Creaton (75 x 65)
 
 ocynkowany drut stalowy 2,8 + 0,1 mm (Zn)

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału):  
 • drut stalowy 2,8 + 0,1 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,8 + 0,1 mm (Inox)
 

 indeks  szt./opk.
 11119 100

mdm - 1.409 (75 x 65)

3.12. spinka boczna do dachówki Koramic (85 x 65)
 
 ocynkowany drut stalowy 2,8 + 0,1 mm (Zn)

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału): 
 • drut stalowy 2,8 + 0,1 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,8 + 0,1 mm (Inox)
 

 indeks  szt./opk.
 111110 100

mdm - 1.409 (85 x 65)

3.13. spinka boczna do dachówki Röben (75 x 48)
 
 ocynkowany drut stalowy 2,8 + 0,1 mm (Zn)

 spinka oferowana wyłącznie w pełnych opakowaniach;
 inne dostępne wersje wykonania (indeksy dostępne w tabeli na końcu rozdziału): 
 • drut stalowy 2,8 + 0,1 mm pokryty powłoką alucynkową (ZnAl)
 • drut stalowy nierdzewny 2,8 + 0,1 mm (Inox)

 indeks szt./opk.
 111111 100

mdm - 1.409 (75 x 48)
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dostępne wersje produktu:

3.14. spinka do dachówki ciętej
 
 polipropylenowy uchwyt połączony z drutem miedzianym

 do mocowania dachówki docinanej w koszach lub narożach dachu
 

 indeks szt./opk.
 111114 10

mdm - SDC

  nazwa indeks
 spinka 1.PL Zn (5 x 50 szt.) MD - PL 11116
 spinka 1.PL ZnAl (5 x 50 szt.) 111201
 spinka 1.417 Inox R26(100 szt.) 111202
 spinka 1.417 Inox R28 (100 szt.) 111203
 spinka 1.417 Inox R32 (100 szt.) 111231
 spinka 1.417 ZnAl R26 (100 szt.) 111204
 spinka 1.417 ZnAl R28 (100 szt.) 111205
 spinka 1.417 Zn R30 (100 szt.) 111112
 spinka 1.417 Zn R32 (100 szt.) 111113
 spinka 1.416 Zn (5 x 50 szt.) 11115
 spinka 1.416 Inox (5 x 50 szt.) 111206
 spinka 1.416 ZnAl 2,2 (5 x 50 szt.) 111207
 spinka 1.416 ZnAl 2,5 (5 x 50 szt.) 111208
 spinka 1.416 PL Zn (5 x 50 szt.) 111209
 spinka 1.416 PL ZnAl (5 x 50 szt.) 111210
 spinka 1.416 PL Inox (5 x 50 szt.) 111211

 spinka Nord II Zn (250 szt.) 11113
 spinka Nord II ZnAl (250 szt.) 111215
 spinka Nord II Inox (250 szt.) 111218
 spinka Nord III ZnAl R5 (250 szt.) 111224
 spinka Nord III Inox R5 (250 szt.) 111227
 spinka Nord III Zn R5 (250 szt.) 11114

 spinka 1.409 ZnAl 48 x 48 (100 szt.) 111232
 spinka 1.409 ZnAl 48 x 75 (100 szt.) 111233
 spinka 1.409 ZnAl 65 x 48 (100 szt.) 111256
 spinka 1.409 ZnAl 65 x 65 (100 szt.) 111234
 spinka 1.409 ZnAl 65 x 75 (100 szt.) 111235
 spinka 1.409 ZnAl 75 x 40 (100 szt.) 111236
 spinka 1.409 ZnAl 75 x 48 (100 szt.) 111257
 spinka 1.409 ZnAl 75 x 65 (100 szt.) 111258
 spinka 1.409 ZnAl 75 x 75 (100 szt.) 111237
 spinka 1.409 ZnAl 85 x 48 (100 szt.) 111238

  nazwa indeks
 spinka 1.409 ZnAl 85 x 65 (100 szt.) 111269
 spinka 1.409 ZnAl 85 x 75 (100 szt.) 111239
 spinka 1.409 ZnAl 95 x 48 (100 szt.) 111240
 spinka 1.409 ZnAl 95 x 73 (100 szt.) 111241
 spinka 1.409 Inox 48 x 48 (100 szt.) 111242
 spinka 1.409 Inox 48 x 75 (100 szt.) 111243
 spinka 1.409 Inox 65 x 48 (100 szt.) 111244
 spinka 1.409 Inox 65 x 65 (100 szt.) 111245
 spinka 1.409 Inox 65 x 75 (100 szt.) 111246
 spinka 1.409 Inox 75 x 40 (100 szt.) 111247
 spinka 1.409 Inox 75 x 48 (100 szt.) 111248
 spinka 1.409 Inox 75 x 65 (100 szt.) 111249
 spinka 1.409 Inox 75 x 75 (100 szt.) 111250
 spinka 1.409 Inox 85 x 48 (100 szt.) 111251
 spinka 1.409 Inox 85 x 65 (100 szt.) 111252
 spinka 1.409 Inox 85 x 75 (100 szt.) 111253
 spinka 1.409 Inox 95 x 48 (100 szt.) 111254
 spinka 1.409 Inox 95 x 73 (100 szt.) 111255
 spinka 1.409 Zn 48 x 48 (100 szt.) 111259
 spinka 1.409 Zn 48 x 75 (100 szt.) 111260
 spinka 1.409 Zn 65 x 48 (100 szt.) cement. 11118
 spinka 1.409 Zn 65 x 65 (100 szt.) 111261
 spinka 1.409 Zn 65 x 75 (100 szt.) 111262
 spinka 1.409 Zn 75 x 40 (100 szt.) 111263
 spinka 1.409 Zn 75 x 48 (100 szt.) Röben 111111
 spinka 1.409 Zn 75 x 65 (100 szt.) Creaton 11119
 spinka 1.409 Zn 75 x 75 (100 szt.) 111264
 spinka 1.409 Zn 85 x 48 (100 szt.) 111265
 spinka 1.409 Zn 85 x 65 (100 szt.) Koramic 111110
 spinka 1.409 Zn 85 x 75 (100 szt.) 111266
 spinka 1.409 Zn 95 x 48 (100 szt.) 111267
 spinka 1.409 Zn 95 x 73 (100 szt.) 111268

 spinka do dachówki ciętej 111114
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4.1. kosz dachowy aluminiowy 
 tłoczony podłużnie
 
 blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm pokryta farbą poliestrową; 
 lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią 
 polietylenową usuwaną podczas montażu kosza  
 
 długość kosza 2000 mm 
 szerokość kosza 500 mm

4.2.  kosz dachowy aluminiowy 
 tłoczony poprzecznie
 
 blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm pokryta farbą poliestrową; 
 lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią 
 polietylenową usuwaną podczas montażu kosza  
 
 długość kosza 2000 mm
 szerokość kosza 500 mm

 indeks kolor RAL szt./opk.
 2201 ceglasty 8004 10
 2208 brązowy 8017 10
 2202 ciemnobrązowy 8019 10
 2203 gratowy 7024 10
 2205 czerwony 3011 10 
 2206 kasztanowy 8012 10
 2207 czarny 9004 10
 2210 szary 7022 10
 2209 imitacja miedzi --- 10

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 2101 ceglasty 8004 10
 2108 brązowy 8017 10
 2102 ciemnobrązowy 8019 10
 2103 gratowy 7024 10
 2105 czerwony 3011 10
 2106 kasztanowy 8012 10
 2107 czarny 9004 10
 2111 szary 7022 10
 2109 imitacja miedzi --- 10

nowość

nowość



info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

kosz dachowy
akcesoria dachowe /

odprowadzenie wody
z połaci dachu

info 0 801 60 70 31 • biuro@mdmsa.com • www.mdmsa.com

ko
sz

 d
ac

ho
w

y

kosz dachowy
akcesoria dachowe /
odprowadzenie wody
z połaci dachu

4.4.     kosz dachowy miedziany 
 tłoczony podłużnie 
 
 blacha miedziana o grubości 0,55 mm 
 
 długość kosza 2000 mm 
 szerokość kosza 500 mm

 indeks  kolor szt./opk.
 2301 --- 5

 

4.3. kosz dachowy aluminiowy 
 tłoczony poprzecznie w rolce*
 blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm pokryta farbą poliestrową; 
 lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią 
 polietylenową usuwaną podczas montażu kosza  
 
 długość 6000 mm ± 1%
 szerokość 500 mm 

 *  produkt jest dostępny na indywidualne zamówienie;
    termin realizacji zamówienia w każdym przypadku 
  jest ustalany indywidualnie

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 2221 ceglasty 8004 1
 2228 brązowy 8017 1
 2222 ciemnobrązowy 8019 1
 2223 gratowy 7024 1
 2225 czerwony 3011 1
 2226 kasztanowy 8012 1
 2227 czarny 9004 1
 2230 szary 7022 1 
 2229 imitacja miedzi --- 1

nowość
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4.6.  klamra do mocowania kosza 
 tłoczonego poprzecznie
  
 blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm pokryta farbą poliestrową 
 lub miedź o grubości 0,55 mm 

4.5.  klamra do mocowania kosza 
 tłoczonego podłużnie  

 blacha aluminiowa o grubości 0,58 mm pokryta farbą poliestrową 
 lub miedź o grubości 0,55 mm 

materiał: aluminium
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 2601 ceglasty 8004 50
 2608 brązowy 8017 50
 2602 ciemnobrązowy 8019 50
 2603 gratowy 7024 50
 2605 czerwony 3011 50
 2606  kasztanowy 8012 50
 2607 czarny 9004 50
 2610 szary 7022 50
 2609 imitacja miedzi --- 50

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

materiał: aluminium
 indeks   kolor RAL szt./opk. 
 2401 ceglasty 8004 50
 2408 brązowy 8017 50
 2402 ciemnobrązowy 8019 50
 2403 gratowy 7024 50
 2405 czerwony 3011 50
 2406 kasztanowy  8012 50
 2407 czarny 9004 50
 2410 szary 7022 50
 2409 imitacja miedzi --- 50

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

nowość

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

4.7.  samoprzylepny klin 
 uszczelniający kosz  

 samoprzylepna elastyczna pianka poliuretanowa  

 długość klina 1000 mm
 wysokość klina 40*, 60, 75* mm

 *  produkt jest dostępny na indywidualne zamówienie;
    termin realizacji zamówienia w każdym przypadku   
  jest ustalany indywidualnie
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5.2. grzebień okapowy płaski „Eko”
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość grzebienia 1000 mm 
 wysokość zębów 55 mm

 stosowany jako zabezpieczenie przed przedostawaniem 
 się gryzoni, ptaków oraz dużych owadów pod połać dachu;
 posiada elastyczną część mocującą ułatwiającą montaż

 indeks  kolor szt./opk.
 3131 ceglasty 60
 3132 brązowy  60
 3133 czarny 60
 

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

5.1. grzebień okapowy płaski „55”
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość grzebienia 1000 mm 
 wysokość zębów 55 mm

 stosowany jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się  
 gryzoni, ptaków oraz dużych owadów pod połać dachu

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

5.3. grzebień okapowy płaski „80”
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość grzebienia 1000 mm 
 wysokość zębów 80 mm

 stosowany jako zabezpieczenie przed przedostawaniem 
 się gryzoni, ptaków oraz dużych owadów pod połać dachu

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

5.5. grzebień okapowy 
 z kratką wentylacyjną
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość grzebienia 1000 mm 
 wysokość zębów 60 mm
 wysokość kratki 25 mm

 stosowany jako zabezpieczenie przed przedostawaniem 
 się gryzoni, ptaków oraz dużych owadów pod połać dachu;
 dodatkowo pełni funkcję wentylacyjną

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

5.6. okapowa kratka wentylacyjna
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość kratki 1000 mm 
 wysokość kratki 25 mm

 pełni funkcję wentylacyjną

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

5.4. grzebień okapowy płaski „100”
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość grzebienia 1000 mm 
 wysokość zębów 100 mm

 stosowany jako zabezpieczenie przed przedostawaniem 
 się gryzoni, ptaków oraz dużych owadów pod połać dachu
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 indeks  kolor szt./opk.
 3301 ceglasty 24
 3302 brązowy  24
 3303 gratowy 24
   3304* biały 24

5.7. kratka zapezpieczająca przed ptactwem „80”
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość kratki 5000 mm 
 wysokość kratki 80 mm

 stosowana jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się gryzoni, 
 ptaków oraz dużych owadów pod połać dachu

5.8. kratka zapezpieczająca 
 przed ptactwem „100”
 
 polipropylen barwiony w masie

 długość kratki 5000 mm 
 wysokość kratki 100 mm

 stosowana jako zabezpieczenie przed 
 przedostawaniem się gryzoni, ptaków 
 oraz dużych owadów pod połać dachu

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

produkt oznaczony znakiem (*) jest dostępny tylko na zamówienie;
termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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5.10.  pas okapowy w rolce
 
 aluminium o grubości 0,14 mm lakierowane farbą poliestrową,  
 lub miedź o grubości 0,10 mm pokryte od wierzchniej  
 strony paskiem kleju butylowego, który umożliwia szczelne  
 mocowanie pasa do membrany dachowej

 długość pasa 10000 mm
 szerokość rolki 230 mm

 stosowany jako zabezpieczenie części okapowej dachu

materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5801 ceglasty 8004 4
 5808 brązowy 8017 4          
 5802 ciemnobrązowy 8019 4
 5809 gratowy 7024 4
 5803 czerwony 3011 4
 5806 kasztanowy 8012 4
 5807 czarny 9004 4

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

5.9.  pas okapowy 
 
 aluminium o grubości 0,58 mm pokryte farbą poliestrową;
 lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią 
 polietylenową usuwaną podczas montażu pasa
 lub miedź o grubości 0,55 mm

 długość pasa 2000 mm
 długość krawędzi 70 x 120 mm

 stosowany jako zabezpieczenie części okapowej dachu

materiał: aluminium
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5701 ceglasty 8004 10
 5708 brązowy 8017 10          
 5702 ciemnobrązowy 8019 10
 5703 gratowy 7024 10
 5705 czerwony 3011 10
 5706 kasztanowy 8012 10
 5707 czarny 9004 10
 5710 szary 7022 10 nowość 
 5709 imitacja miedzi --- 10 

materiał: miedź
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5704 -- -- 10
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 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5201 ceglasty 8004 1
 5208 brązowy 8017 1
 5202 ciemnobrązowy 8019 1
 5203 gratowy 7024 1
 5204 czerwony 3011 1
 5206 kasztanowy 8012 1
 5207 czarny 9004 1

6.1. taśma do obróbki komina EuroTec Pb
 
 ołów plisowany o grubości 0,4 mm z dwóch stron lakierowany 
 farbą poliestrową, z jednej strony pokryty warstwą kleju butylowego
  
 długość rolki 5000 mm 
 szerokość taśmy 300 mm  

6.2.  taśma do obróbki komina EuroTec N
 
 ołów płaski o grubości 0,5 mm z dwóch stron lakierowany 
 farbą poliestrową, z jednej strony pokryty warstwą kleju butylowego

 długość rolki 5000 mm
 szerokość taśmy 300 mm

 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5501 ceglasty 8004 1
 5508 brązowy 8017 1
 5502 ciemnobrązowy 8019 1
 5503 gratowy 7024 1
 5504 czerwony 3011 1
 5506 kasztanowy 8012 1
 5507 czarny 9004 1
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6.4.  taśma do obróbki komina EuroTec 1.2 *
 
 ołów płaski o grubości 1,2 mm z dwóch stron lakierowany farbą poliestrową

 długość rolki 5000 mm
 szerokość taśmy 300 / 340 mm

szerokość taśmy: 300 mm
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 5521 ceglasty 8004 1
 5522 ciemnobrązowy 8019 1
 5523 gratowy 7024 1

szerokość taśmy: 340 mm 
 indeks    kolor RAL szt./opk.
 5531 ceglasty 8004 1
 5532 ciemnobrązowy 8019 1
 5533 gratowy 7024 1

6.3. taśma do obróbki komina EuroTec Al
 
 aluminium plisowane o grubości 0,14 mm z jednej strony lakierowane 
 farbą poliestrową oraz z jednej strony pokryte warstwą kleju butylowego
 
 długość rolki 5000 mm
 szerokość taśmy 300 mm

 indeks  kolor RAL szt./opk.
 5301 ceglasty 8004 2
 5308  brązowy 8017 2
 5302 ciemnobrązowy 8019 2
 5309 gratowy 7024 2
 5304 czerwony 3011 2
 5306 kasztanowy 8012 2
 5303 czarny 9004 2

produkt oznaczony znakiem (*) jest dostępny  tylko na zamówienie;
termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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nowość

6.5.  listwa wykończeniowa aluminiowa 
 
 aluminium o grubości 0,58 mm pokryte farbą poliestrową;
 lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią 
 polietylenową usuwaną podczas montażu listwy

 długość listwy 2000 mm
 szerokość listwy 85 mm

 stosowana jako zakończenie obróbek wykonanych taśmami kominowymi

6.6.  listwa wykończeniowa aluminiowa „100”
 
 aluminium o grubości 0,58 mm pokryte farbą poliestrową;
 lakierowana powłoka zabezpieczona jest dodatkowo folią polietylenową 
 usuwaną podczas montażu listwy

 długość listwy 1000 mm
 szerokość listwy 55 mm

 stosowana jako zakończenie obróbek wykonanych taśmami kominowymi

 indeks    kolor RAL szt./opk.
 5111 ceglasty 8004 50
 5112  brązowy 8017 50
 5113 ciemnobrązowy 8019 50
 5114 gratowy 7024 50
 5115 czerwony 3011 50
 5116 kasztanowy 8012 50
 5117 czarny 9004 50
 5120 szary 7022 50
 5119 imitacja miedzi --- 50

 indeks    kolor RAL szt./opk.
 5101 ceglasty 8004 10
 5108  brązowy 8017 10
 5102 ciemnobrązowy 8019 10
 5103 gratowy 7024 10
 5105 czerwony 3011 10
 5106 kasztanowy 8012 10
 5107 czarny 9004 10
 5110 szary 7022 10
 5109 imitacja miedzi --- 10

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

7.1.  kominek wentylacyjny  

 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV  

 średnica 100 mm
 wysokość 390 mm  
 
 kominek posiada możliwość regulacji kąta nachylenia; element 
 jest przeznaczony do stosowania w komplecie z jedną z dachówek 
 przejściowych wymienionych w pkt. 7.6 - 7.14 oraz przyłączem 
 wężowym (pkt. 7.4)

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

7.2. kominek wentylacyjny wysoki
  
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV  

 średnica 100 mm
 wysokość 490 mm  
 
 kominek posiada możliwość regulacji kąta nachylenia;  
 element jest przeznaczony do stosowania w komplecie 
 z jedną z dachówek przejściowych wymienionych w pkt. 7.6 - 7.14 
 oraz przyłączem wężowym (pkt. 7.4) 
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 indeks    kolor szt./opk.
 65301 ceglasty 10
 65302 brązowy 10
 65303 gratowy 10
 65304 czerwony 10
 

7.3. nasadka antenowa  
 
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV      
 
 nasadka posiada możliwość regulacji kąta nachylenia;
 element jest przeznaczony do stosowania w komplecie z jedną z dachówek
 przejściowych wymienionych w pkt. 7.6 - 7.14 

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

7.4. przyłącze wężowe  
 
 PVC-ex  
 
 średnica 100 mm
 długość 600 mm  
 
 element jest przeznaczony do stosowania w komplecie 
 z jedną z dachówek przejściowych wymienionych w pkt. 7.6 - 7.14 
 oraz kominkiem wentylacyjnym wymienionym w pkt. 7.1 lub 7.2

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

7.5.    element świetlikowy  
 
 polimetakrylan metylu (PMMA)  

 element jest przeznaczony do stosowania w komplecie z jedną 
 z dachówek przejściowych wymienionych w pkt. 7.6 - 7.14 
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 indeks    kolor szt./opk.
 65611 ceglasty 10
 65612 brązowy 10
 65613 gratowy 10
 65614 czerwony 10

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

7.7.  dachówka przejściowa 
 - prol Braas „Podwójne S”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV  
   
 model może być również stosowany dla proli: Euronit „Podwójne S”,
 Nelskamp „Podwójne S”, Prodach „Podwójne S”, IBF „Podwójne S”;
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne wyprowadzenie   
 wentylacji lub anteny przez połać dachu; w komplecie ze świetlikiem 
 może także pełnić funkcję doświetlenia poddasza 

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

7.8.  dachówka przejściowa - prol Braas „Grecka”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne wyprowadzenie wentylacji
 lub anteny przez połać dachu; w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza  

7.6. dachówka przejściowa - prol Braas „Frankfurter” 
 
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV  
   
 model może być również stosowany dla prolu Prodach „Rzymska”;
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne wyprowadzenie wentylacji
 lub anteny przez połać dachu; w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza
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7.10. dachówka przejściowa - prol Euronit „Ekstra”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 model może być również stosowany dla prolu Unibet „Rzymska”;
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne wyprowadzenie wentylacji
 lub anteny przez połać dachu; w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza 

7.11. dachówka przejściowa - prol 
 Nelskamp „Finkenberger”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne   
 wyprowadzenie wentylacji lub anteny przez połać dachu; w komplecie  
 ze świetlikiem może także pełnić funkcję doświetlenia poddasza

7.9.  dachówka przejściowa - prol Braas „Celtycka”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne wyprowadzenie wentylacji
 lub anteny przez połać dachu; w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza  

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

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

 indeks    kolor szt./opk.
 65641 ceglasty 10
 65642 brązowy 10
 65643 gratowy 10
 65644 czerwony 10
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7.12. dachówka przejściowa - prol Nelskamp „Kronen”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne wyprowadzenie wentylacji
 lub anteny przez połać dachu; w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza

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

nowość7.14. dachówka przejściowa - prol do gontów
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne    
 wyprowadzenie wentylacji lub anteny przez połać dachu; 
 w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza 

 indeks    kolor szt./opk.
 65681 ceglasty 10
 65682 brązowy 10
 65683 gratowy 10

7.13. dachówka przejściowa - prol 
 Unibet „Pojedyncze S”
 poliamid barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV
 
 w zależności od zastosowania, zapewnia trwałe i estetyczne   
 wyprowadzenie wentylacji lub anteny przez połać dachu; 
 w komplecie ze świetlikiem może także pełnić funkcję
 doświetlenia poddasza

 indeks    kolor  szt./opk.
 65671 ceglasty 10
 65672 brązowy 10
 65673 gratowy 10
 65674 czerwony 10
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długość ławy: 0,4 m
 indeks kolor  RAL szt./opk.
 71011 --- --- 5
 71101 ceglasty 8004 5          
 71281 brązowy 8017 5
 71551 ciemnobrązowy 8019 5
 71371 gratowy 7024 5
 71191 czerwony 3004 5
 71641 kasztanowy 8012 5
 71461 czarny 9005 5

długość ławy: 0,6 m
 indeks  kolor  RAL szt./opk.
 71021 --- --- 5
 71111 ceglasty 8004 5          
 71291 brązowy 8017 5
 71561 ciemnobrązowy 8019 5
 71381 gratowy 7024 5
 71201 czerwony 3004 5
 71651 kasztanowy 8012 5
 71471 czarny 9005 5

długość ławy: 0,8 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 71031 --- --- 5
 71121 ceglasty 8004 5          
 71301 brązowy 8017 5
 71571 ciemnobrązowy 8019 5
 71391 gratowy 7024 5
 71211 czerwony 3004 5
 71661 kasztanowy 8012 5
 71481 czarny 9005 5

długość ławy: 1,0 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 71041 --- --- 5
 71131 ceglasty 8004 5          
 71311 brązowy 8017 5
 71581 ciemnobrązowy 8019 5
 71401 gratowy 7024 5
 71221 czerwony 3004 5
 71671 kasztanowy 8012 5
 71491 czarny 9005 5

długość ławy: 1,2 m
 indeks kolor  RAL szt./opk.
 71051 --- --- 5
 71141 ceglasty 8004 5          
 71321 brązowy 8017 5
 71591 ciemnobrązowy 8019 5
 71411 gratowy 7024 5
 71231 czerwony 3004 5
 71681 kasztanowy 8012 5
 71501 czarny 9005 5

długość ławy: 1,5 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 71061 --- --- 4 
 71151 ceglasty 8004 4       
 71331 brązowy 8017 4
 71601 ciemnobrązowy 8019 4
 71421 gratowy 7024 4
 71241 czerwony 3004 4
 71691 kasztanowy 8012 4
 71511 czarny 9005 4

długość ławy: 2,0 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 71071 --- --- 4
 71161 ceglasty 8004 4         
 71341 brązowy 8017 4
 71611 ciemnobrązowy 8019 4
 71431 gratowy 7024 4
 71251 czerwony 3004 4
 71701 kasztanowy 8012 4
 71521 czarny 9005 4

długość ławy: 2,5 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 71081 --- --- 3
 71171 ceglasty 8004 3          
 71351 brązowy 8017 3
 71621 ciemnobrązowy 8019 3
 71441 gratowy 7024 3
 71261 czerwony 3004 3
 71711 kasztanowy 8012 3
 71531 czarny 9005 3

długość ławy: 3,0 m
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 71091 --- --- 3
 71181 ceglasty 8004 3          
 71361 brązowy 8017 3
 71631 ciemnobrązowy 8019 3
 71451 gratowy 7024 3
 71271 czerwony 3004 3
 71721 kasztanowy 8012 3
 71541 czarny 9005 3

8.1. ława kominiarska stalowa
 
 ocynkowana ogniowo blacha stalowa, 
 oferowana w wersji naturalnej (nielakierowanej)
 lub malowanej proszkowo
  
 długość wg tabeli (tolerancja +/- 20 mm) 
 szerokość ławy 250 mm 

 umożliwia bezpieczne poruszanie się 
 oraz pracę na dachu; mocowana za pomocą 
 systemowych rozwiązań mdm
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długość ławy: 0,4 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720001 --- --- 5
 720010 ceglasty 8004 5          
 720019 brązowy 8017 5
 720028 ciemnobrązowy 8019 5
 720037 gratowy 7024 5
 720046 czerwony 3004 5
 720055 kasztanowy 8012 5
 720064 czarny 9005 5

długość ławy: 0,6 m
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 720002 --- --- 5
 720011 ceglasty 8004 5          
 720020 brązowy 8017 5
 720029 ciemnobrązowy 8019 5
 720038 gratowy 7024 5
 720047 czerwony 3004 5
 720056 kasztanowy 8012 5
 720065 czarny 9005 5

długość ławy: 0,8 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720003 --- --- 5
 720012 ceglasty 8004 5          
 720021 brązowy 8017 5
 720030 ciemnobrązowy 8019 5
 720039 gratowy 7024 5
 720048 czerwony 3004 5
 720057 kasztanowy 8012 5
 720066 czarny 9005 5

długość ławy: 1,0 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720004 --- --- 5
 720013 ceglasty 8004 5          
 720022 brązowy 8017 5
 720031 ciemnobrązowy 8019 5
 720040 gratowy 7024 5
 720049 czerwony 3004 5
 720058 kasztanowy 8012 5
 720067 czarny 9005 5

8.2. ława kominiarska aluminiowa
 
 aluminium; oferowana w wersji naturalnej (nielakierowanej) 
 lub malowanej proszkowo
  
 długość wg tabeli (tolerancja +/- 20 mm) 
 szerokość ławy 250 mm 

 umożliwia bezpieczne poruszanie się oraz pracę 
 na dachu; mocowana za pomocą    
 systemowych rozwiązań mdm

długość ławy: 1,2 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720005 --- --- 5
 720014 ceglasty 8004 5          
 720023 brązowy 8017 5
 720032 ciemnobrązowy 8019 5
 720041 gratowy 7024 5
 720050 czerwony 3004 5
 720059 kasztanowy 8012 5
 720068 czarny 9005 5

długość ławy: 1,5 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720006 --- --- 4
 720015 ceglasty 8004 4          
 720024 brązowy 8017 4
 720033 ciemnobrązowy 8019 4
 720042 gratowy 7024 4
 720051 czerwony 3004 4
 720060 kasztanowy 8012 4
 720069 czarny 9005 4

długość ławy: 2,0 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720007 --- --- 4
 720016 ceglasty 8004 4          
 720025 brązowy 8017 4
 720034 ciemnobrązowy 8019 4
 720043 gratowy 7024 4
 720052 czerwony 3004 4
 720061 kasztanowy 8012 4
 720070 czarny 9005 4

długość ławy: 2,5 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720008 --- --- 3
 720017 ceglasty 8004 3          
 720026 brązowy 8017 3
 720035 ciemnobrązowy 8019 3
 720044 gratowy 7024 3
 720053 czerwony 3004 3
 720062 kasztanowy 8012 3
 720071 czarny 9005 3

długość ławy: 3,0 m
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 720009 --- --- 3
 720018 ceglasty 8004 3          
 720027 brązowy 8017 3
 720036 ciemnobrązowy 8019 3
 720045 gratowy 7024 3
 720054 czerwony 3004 3
 720063 kasztanowy 8012 3
 720072 czarny 9005 3
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naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 3,8 + 0,2 mm 
szerokość 40 mm

stosowany do montażu ław kominiarskich
(do prawidłowego montażu niezbędny jest oprócz mocownika
odpowiedni wspornik spośród wymienionych w pkt. 8.5 - 8.9
lub dachówki przewidzianej pod montaż stopnia);
w komplecie wraz z mocownikiem znajdują się śruby montażowe

8.4. mocownik ławy kominiarskiej

mocownik ławy kominiarskiej: ocynk
 indeks   kolor RAL  szt./opk.
 89311 --- --- 10
 
mocownik ławy kominiarskiej: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89312 ceglasty 8004 10
 89313 brązowy 8017 10
 89314 ciemnobrązowy 8019 10
 89315 gra towy 7024 10
 89316 czerwony 3004 10
 89317 kasztanowy 8012 10
 89318 czarny 9005 10

8.3. stopień kominiarski

stopień kominiarski: ocynk
 indeks  kolor  RAL szt./opk. 
 89301 --- --- 5
 
stopień kominiarski: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89302 ceglasty 8004 5
 89303 brązowy 8017 5
 89304 ciemnobrązowy 8019 5
 89305 gra towy 7024 5
 89306 czerwony 3004 5
 89307 kasztanowy 8012 5
 89308 czarny 9005 5

ocynkowana ogniowo blacha stalowa; oferowany 
w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 2 mm
szerokość 140 mm
długość 250 mm

umożliwia bezpieczne poruszanie się po połaci dachu; montowany 
na dachu spadzistym z wykorzystaniem jednego ze wsporników 
wymienionych w pkt. 8.5 - 8.9 lub dachówki przewidzianej 
pod montaż stopnia; w komplecie wraz ze stopniem 
znajdują się śruby montażowe
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8.6. wspornik mocownika ławy kominiarskiej „DB” i „DC”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „DB” i „DC”: ocynk
 indeks   kolor  RAL  szt./opk.
 89331 --- --- 10

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „DB” i „DC”: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk. 
 89332 ceglasty 8004 10
 89333  brązowy 8017 10 
 89334 ciemnobrązowy 8019 10
 89335 gratowy 7024 10 
 89336 czerwony 3004 10
 89337 kasztanowy 8012 10
 89338 czarny 9005 10

8.5. wspornik mocownika ławy kominiarskiej „U”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „U”: ocynk
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89321 --- --- 10

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „U”: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89322 ceglasty 8004 10
 89323  brązowy 8017 10
 89324 ciemnobrązowy 8019 10
 89325 gratowy 7024 10
 89326 czerwony 3004 10
 89327 kasztanowy 8012 10
 89328 czarny 9005 10

ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 3,8 + 0,2 mm 
szerokość 40 mm

stosowany do montażu ław i stopni kominiarskich na pokryciach 
dachowych płaskich (do prawidłowego montażu ław niezbędny jest 
mocownik wymieniony w pkt. 8.4)

ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 3,8 + 0,2 mm 
szerokość 40 mm

stosowany do montażu ław i stopni kominiarskich na pokryciach dachowych 
z dachówki zakładkowej cementowej lub ceramicznej (do prawidłowego 
montażu ław niezbędny jest mocownik wymieniony w punkcie 8.4);
wspornik składa się z dwóch elementów
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8.7. wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”
ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 3,8 + 0,2 mm 
szerokość 40 mm

stosowany do montażu ław i stopni kominiarskich na pokryciach 
dachowych z dachówki ceramicznej - karpiówki (do prawidłowego 
montażu ław niezbędny jest mocownik wymieniony w punkcie 8.4);
wspornik składa się z dwóch elementów

8.8. wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 350”
ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 3,8 + 0,2 mm 
szerokość 40 mm

stosowany do montażu ław i stopni kominiarskich na pokryciach 
dachowych z blachodachówki o module 350 mm (do prawidłowego montażu 
ław niezbędny jest mocownik wymieniony w punkcie 8.4)

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”: ocynk
 indeks kolor  RAL szt./opk.
 89341 --- --- 10

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „karpiówka”: malowany
 indeks  kolor  RAL szt./opk. 
 89342 ceglasty 8004 10
 89343 brązowy 8017 10
 89344 ciemnobrązowy 8019 10
 89345 gratowy 7024 10
 89346 czerwony 3004 10
 89347 kasztanowy 8012 10
 89348 czarny 9005 10

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 350”: ocynk
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89351 --- --- 10
 
wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 350”: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89352 ceglasty 8004 10
 89353 brązowy 8017 10
 89354 ciemnobrązowy 8019 10
 89355 gratowy 7024 10
 89356 czerwony 3004 10
 89357 kasztanowy 8012 10
 89358 czarny 9005 10
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8.9. wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 400”

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 400”: ocynk
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89361 --- --- 10

wspornik mocownika ławy kominiarskiej „BD - 400”: malowany 
 indeks  kolor  RAL szt./opk.
 89362 ceglasty 8004 10
 89363 brązowy 8017 10
 89364 ciemnobrązowy 8019 10
 89365 gratowy 7024 10
 89366 czerwony 3004 10
 89367 kasztanowy 8012 10
 89368 czarny 9005 10

ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 3,8 + 0,2 mm 
szerokość 40 mm

stosowany do montażu ław i stopni kominiarskich na pokryciach 
dachowych z blachodachówki o module 400 mm (do prawidłowego 
montażu ław niezbędny jest mocownik wymieniony w punkcie 8.4)

8.10. wspornik mocownika ławy   
 kominiarskiej przyścienny

wspornik mocownika ławy kominiarskiej przyścienny: ocynk
 indeks   kolor   RAL szt./opk.
 89371 --- --- 10
 
wspornik mocownika ławy kominiarskiej przyścienny: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89372 ceglasty 8004 10
 89373 brązowy 8017 10
 89374 ciemnobrązowy 8019 10
 89375 gratowy 7024 10
 89376 czerwony 3004 10
 89377 kasztanowy 8012 10
 89378 czarny 9005 10

ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy
oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) 
lub malowanej proszkowo

grubość 6 mm
szerokość 25 mm

stosowany do montażu ław kominiarskich bezpośrednio 
do ściany lub komina
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8.11. łącznik ławy kominiarskiej

łącznik ławy kominiarskiej: ocynk
 indeks kolor  RAL szt./opk.
 89381 --- --- 20

 łącznik ławy kominiarskiej: malowany
 indeks   kolor  RAL szt./opk.
 89382 ceglasty 8004 20
 89383 brązowy 8017 20
 89384 ciemnobrązowy 8019 20
 89385 gratowy 7024 20
 89386 czerwony 3004    20
 89387 kasztanowy  8012 20
 89388 czarny 9005 20

ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji 
naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

grubość 5 mm
szerokość 25 mm
długość 180 mm

stosowany do łączenia dwóch ław kominiarskich w dłuższe odcinki; 
ławy należy łączyć przy użyciu dwóch elementów w każdym miejscu 
łączenia; w komplecie z łącznikiem znajdują się śruby montażowe

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 są ustalane indywidualnie
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9.1. śniegołapy
 
 ocynkowana blacha stalowa o grubości 1,25 mm + 0,1 mm
 pokryta warstwą farby poliestrowej
  
 wysokość prolu podtrzymującego śnieg 65 mm 
 szerokość 34 mm ± 0,1 mm

 ochrona przeciwśniegowa dla dachów spadzistych; śniegołapy rozmieszczone 
 na całej połaci dachu zapobiegają osuwaniu się śniegu;
 
 produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; 
 termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
 

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

 do pokryć płaskich:
 indeks    kolor  RAL szt./opk.
 9101 ceglasty 8004 100
 9102 brązowy 8017 100
 9103 gratowy 7024 100
 
do dachówek cementowych i ceramicznej - karpiówki:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9201 ceglasty 8004 100
 9202 brązowy 8017 100
 9203 gratowy 7024 100

do dachówek Tondach Marsylka 12:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9401 ceglasty 8004 50
 9402 brązowy 8017 50
 9403 gratowy 7024 50

do dachówek Tondach Marsylka 14:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9501 ceglasty 8004 50
 9502 brązowy 8017 50
 9503 gratowy 7024 50

do dachówek Tondach Romańska, Creaton Kera - Pfanne:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9411 ceglasty 8004 50
 9412 brązowy 8017 50
 9413 gratowy 7024 50

do dachówek Creaton Futura:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9601 ceglasty 8004 50
 9602 brązowy 8017 50
 9603 gratowy 7024 50

do dachówek Röben Fleming, Creaton Harmonia, 
Muller E32, Rupp Sirius:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 91201 ceglasty 8004 50
 91202 brązowy 8017 50
 91203 gratowy 7024 50

do dachówek Koramic Renesansowa L15:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9701 ceglasty 8004 50
 9702 brązowy 8017 50
 9703 gratowy 7024 50

do dachówek Koramic Romańska L25:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 91501 ceglasty 8004 50
 91502 brązowy 8017 50
 91503 gratowy 7024 50

do dachówek Rupp Rubin, Meindl MZ3*:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9901 ceglasty 8004 50
 9902 brązowy 8017 50
 9903 gratowy 7024 50

do dachówek F.V. Müller E80*:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 91101 ceglasty 8004 50
 91102 brązowy 8017 50
 91103 gratowy 7024 50

do dachówek Erlus E58 / E58 max*:
 indeks    kolor  RAL szt./opk. 
 9301 ceglasty 8004 50
 9302 brązowy 8017 50
 9303 gratowy 7024 50
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 uchwyt płotka przeciwśniegowego „U”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk. 
 89201 --- --- 10

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „U”: malowany
 indeks  kolor RAL szt./opk. 
 89202 ceglasty 8004 10
 89203 brązowy 8017 10
 89204 ciemnobrązowy 8019 10
 89205 gratowy 7024 10
 89206 czerwony 3004 10
 89207 kasztanowy 8012 10
 89208 czarny 9005 10

9.3. uchwyt płotka przeciwśniegowego „U”
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji   
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm (część pionowa) 6 mm (część pozioma)
  
 stosowany do montażu płotka przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych płaskich

9.2. płotek przeciwśniegowy 
 ocynkowany ogniowo kątownik stalowy 20 x 20 x 2 mm (szkielet płotka) 
 oraz ocynkowana ogniowo blacha stalowa 20 x 1 mm (szczeble);
 oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

 długość 2000 lub 3000 mm
 wysokość 155 mm (200 mm na indywidualne zamówienie)
 odległość między szczeblami płotka 110 mm

 mocowany w systemowych uchwytach na dachu zapobiega 
 osuwaniu się śniegu z połaci dachu
 
  

płotek przeciwśniegowy 2000  mm: ocynk
 indeks  wymiar/mm kolor RAL szt./opk.
 81601 20x155x2000 --- --- 10

płotek przeciwśniegowy 2000 mm: malowany
 indeks  wymiar/mm kolor RAL szt./opk.
 81602 20x155x2000 ceglasty 8004 10          
 81603 20x155x2000 brązowy 8017 10
 81604 20x155x2000 ciemnobrązowy 8019 10
 81605 20x155x2000 gratowy 7024 10
 81606 20x155x2000 czerwony 3004 10
 81607 20x155x2000 kasztanowy 8012 10
 81608 20x155x2000 czarny 9005 10

płotek przeciwśniegowy 3000 mm: ocynk
 indeks  wymiar/mm kolor RAL szt./opk.
 81701 20x155x3000 --- --- 5

płotek przeciwśniegowy 3000 mm: malowany
 indeks  wymiar/mm kolor RAL szt./opk.
 81702 20x155x3000 ceglasty 8004  5         
 81703 20x155x3000 brązowy 8017 5
 81704 20x155x3000 ciemnobrązowy 8019 5
 81705 20x155x3000 gratowy 7024 5
 81706 20x155x3000 czerwony 3004 5
 81707 20x155x3000 kasztanowy 8012 5
 81708 20x155x3000 czarny 9005 5
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9.5. uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka” 
 
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji    
  naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm (część pionowa) 6 mm (część pozioma)
  
 stosowany do montażu płotka przeciwśniegowego na pokryciach 
 dachowych z dachówki ceramicznej - karpiówki układanej w łuskę

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka”: ocynk 
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 89211 --- --- 10
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka”: malowany 
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89212 ceglasty 8004 10
 89213 brązowy 8017 10
 89214 ciemnobrązowy 8019 10
 89215 gratowy 7024 10
 89216 czerwony 3004 10
 89217 kasztanowy 8012 10
 89218 czarny 9005 10

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „DB” i „DC”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89231 --- --- 10
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „DB” i „DC”: malowany
 indeks    kolor RAL szt.opk.
 89232 ceglasty 8004 10
 89233 brązowy 8017 10
 89234 ciemnobrązowy 8019 10
 89235 gratowy 7024 10
 89236 czerwony 3004 10
 89237 kasztanowy 8012 10
 89238 czarny 9005 10

9.4. uchwyt płotka przeciwśniegowego 
 „DB” i „DC”
 
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji    
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm 
 grubość 5 mm (część pionowa) 6 mm (część pozioma)
  
 stosowany do montażu płotka przeciwśniegowego na pokryciach    
 dachowych z dachówki zakładkowej cementowej lub ceramicznej
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9.6. uchwyt płotka przeciwśniegowego 
 „karpiówka - długa” 
   
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji   
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm (część pionowa) 6 mm (część pozioma)
  
 stosowany do montażu płotka przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych z dachówki ceramicznej - karpiówki 
 układanej w koronkę 
 

 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka - długa”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89221 --- --- 10
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „karpiówka - długa”: malowany 
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 89222 ceglasty 8004 10
 89223 brązowy 8017 10
 89224 ciemnobrązowy 8019 10
 89225 gratowy 7024 10
 89226 czerwony 3004 10
 89227 kasztanowy 8012 10
 89228 czarny 9005 10

uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 350”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89241 --- --- 10

uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 350”: malowany 
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 89242 ceglasty 8004 10
 89243 brązowy 8017 10
 89244 ciemnobrązowy 8019 10
 89245 gratowy 7024 10
 89246 czerwony 3004 10
 89247 kasztanowy 8012 10
 89248 czarny 9005 10

9.7. uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 350”
    
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm
  
 stosowany do montażu płotka przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych z blachodachówki o module 350 mm    
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 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 400”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89251 --- --- 10
 
 uchwyt płotka przeciwśniegowego „BD - 400”: malowany 
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 89252 ceglasty 8004 10
 89253 brązowy 8017 10
 89254 ciemnobrązowy 8019 10
 89255 gratowy 7024 10
 89256 czerwony 3004 10
 89257 kasztanowy 8012 10
 89258 czarny 9005 10

9.8. uchwyt płotka przeciwśniegowego 
 „BD - 400”
 
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany 
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm
  
 stosowany do montażu płotka przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych z blachodachówki o module 400 mm

9.9. łącznik płotka przeciwśniegowego
 
 ocynkowana ogniowo blacha; oferowany w wersji naturalnej   
 (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo; stosowany do łączenia  
 dwóch płotków przeciwśniegowych w dłuższe odcinki
 
  grubość 0,8 mm
  długość 55 mm
  
 płotki przeciwśniegowe należy łączyć przy użyciu dwóch 
 elementów w każdym miejscu łączenia
  

łącznik płotka przeciwśniegowego: ocynk
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 86141 --- --- 20

łącznik płotka przeciwśniegowego: malowany
 indeks   kolor RAL szt./opk. 
 86142 ceglasty 8004 20            
 86143 brązowy 8017 20
 86144 ciemnobrązowy 8019 20
 86145 gratowy 7024 20
 86146 czerwony 3004 20
 86147 kasztanowy 8012 20
 86148 czarny 9005 20
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 uchwyt bala przeciwśniegowego „DB” i „DC”: ocynk
 indeks    kolor RAL szt./opk.
 89121 --- --- 10

 uchwyt bala przeciwśniegowego „DB” i „DC”: malowany 
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89122 ceglasty 8004 10
 89123 brązowy 8017 10
 89124 ciemnobrązowy 8019 10
 89125 gratowy 7024 10
 89126 czerwony 3004 10
 89127 kasztanowy 8012 10
 89128 czarny 9005 10

9.11. uchwyt bala przeciwśniegowego „DB” i „DC”
  
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany w wersji     
 naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm 
 grubość 5 mm (część w kształcie “U”) 6 mm (część pozioma)
  
 stosowany do montażu bala przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych z dachówki zakładkowej cementowej
 lub ceramicznej 

9.10. uchwyt bala przeciwśniegowego „U” 
 
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany 
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm (część w kształcie “U”) 6 mm (część pozioma)
  
 stosowany do montażu bala przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych płaskich

 uchwyt bala przeciwśniegowego „U”: ocynk
 indeks kolor  RAL szt./opk.
 89101 --- --- 10
 
 uchwyt bala przeciwśniegowego „U”: malowany 
 indeks   kolor RAL szt./opk.
 89102 ceglasty 8004 10
 89103 brązowy 8017 10
 89104 ciemnobrązowy 8019 10
 89105 gratowy 7024 10
 89106 czerwony 3004 10
 89107 kasztanowy 8012 10
 89108 czarny 9005 10
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 uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 350”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89131 --- --- 10
 
  uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 350”: malowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89132 ceglasty 8004 10
 89133 brązowy 8017 10
 89134 ciemnobrązowy 8019 10
 89135 gratowy 7024 10
 89136 czerwony 3004 10
 89137 kasztanowy 8012 10
 89138 czarny 9005 10

9.12. uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 350”
  
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany 
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm
  
 stosowany do montażu bala przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych z blachodachówki o module 350 mm 

9.13. uchwyt bala przeciwśniegowego 
 „BD - 400”
  
 ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy oferowany
 w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo
 
 szerokość 25 mm
 grubość 5 mm
  
 stosowany do montażu bala przeciwśniegowego 
 na pokryciach dachowych z blachodachówki o module 400 mm

 uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 400”: ocynk 
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89141 --- --- 10
 
 uchwyt bala przeciwśniegowego „BD - 400”: malowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89142 ceglasty 8004 10
 89143 brązowy 8017 10
 89144 ciemnobrązowy 8019 10
 89145 gratowy 7024 10
 89146 czerwony 3004 10
 89147 kasztanowy 8012 10
 89148 czarny 9005 10
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  „karpiówka” 
  ocynkowany ogniowo płaskownik stalowy
  oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo

  szerokość 25 mm
  grubość 5 mm (część w kształcie „U”) 6 mm (część pozioma)

  stosowany do montażu bala przeciwśniegowego na pokryciach 
  dachowych z dachówki ceramicznej - karpiówki układanej w łuskę

  
 
  

uwagi:
istnieje możliwość dostarczenia akcesoriów wchodzących w skład grupy “ochrona przeciwśniegowa” występujących w 
pozycjach 9.2 - 9.14 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

 uchwyt bala przeciwśniegowego „karpiówka”: ocynk
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89111 --- --- 10

 uchwyt bala przeciwśniegowego „karpiówka”: malowany
 indeks  kolor RAL szt./opk.
 89112 ceglasty 8004 10
 89113 brązowy 8017 10
 89114 ciemnobrązowy 8019 10
 89115 gratowy 7024 10
 89116 czerwony 3004 10
 89117 kasztanowy 8012 10
 89118 czarny 9005 10
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parametry techniczne:  AquaTec® 95* AquaTec® 
115* 

AquaTec® 
UNIQUE*

AquaTec® 
150*

 AquaTec® 
180*

AquaTec®  

METAL

gramatura     ok. 95 g/m2 ok. 115 g/m2 ok. 130 g/m² ok. 150 g/m2 ok. 180 g/m2 ok. 400 g/m2

ilość warstw  trzy  trzy trzy  trzy  trzy cztery

grubość folii  0,45 mm ± 5% 0,50 mm ± 5% 0,65 mm ± 5% 0,70 mm ± 5% 0,82 mm ± 5% 0,65 mm + 8 mm 
± 5%

przenikanie pary wodnej 
(współczynnik Sd) 0,017 m ± 0.003 m 0,018 m ± 0.003 m 0,019 m ± 0.003 m 0,019 m ± 0.003 m 0,021 m ± 0.003 m 0,019 m ± 0.003 m

paroprzepuszczalność
(Lyssy 38 oC, 85% RH)

4000 g/m2 x 24 h 
± 10%

3950 g/m2 x 24 h 
± 10%

3300 g/m2 x 24 h 
± 10%

4000 g/m2 x 24 h 
± 10%

2900 g/m2 x 24 h 
± 10%

4000 g/m2 x 24 h 
± 10%

paroprzepuszczalność 
(Lyssy 23 oC, 85% RH)

ok. 1650 g/m2 x 24 h 
± 10%

ok. 1650 g/m2 x 24 h 
± 10%

1500 g/m2 x 24 h 
± 10%

ok. 1550 g/m2 x 24 h 
± 10%

ok. 1200 g/m2 x 24 h 
± 10%

ok. 1500 g/m2 x 24 h 
± 10%

                                   wzdłuż 215 N/50 mm ± 10% 260 N/50 mm ± 10% 300 N/50 mm ± 10% 340 N/50 mm ± 10% 420 N/50 mm ± 10% 400 N/50 mm ± 10%

                              w poprzek 115 N/50 mm ± 10% 150 N/50 mm ± 10% 210 N/50 mm ± 10% 210 N/50 mm ± 10% 250 N/50 mm ± 10% 210 N/50 mm ± 10%

                                   wzdłuż 95 N ± 10% 120 N ± 10% 135 N ± 10% 160 N ± 10% 200 N ± 10% 160 N ± 10%

                              w poprzek 95 N ± 10% 120 N ± 10% 135 N ± 10% 160 N ± 10% 200 N ± 10% 160 N ± 10%

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

możliwość stosowania na 
dachu z pełnym deskowaniem NIE NIE TAK TAK TAK TAK

wodoszczelność W1 W1 W1 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

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 1,5 m 1,5 m

długość rolki 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 25 m

ilość rolek na palecie 48 (3600 m2)** 39 (2925 m2)** 36 (2700 m2)** 30 (2250 m2)** 30 (2250 m2)** 6 (225 m2)**

materiał     polipropylen polipropylen polipropylen polipropylen polipropylen polipropylen 

metoda produkcji laminacja 
ultradźwiękami

laminacja 
ultradźwiękami

laminacja 
ultradźwiękami

laminacja 
ultradźwiękami

laminacja 
ultradźwiękami

laminacja 
ultradzwiękami

+ thermobonding

dokument odniesienia

deklaracja zgodności
WE nr 1/2008

PN EN 13859-1: 2006
PN EN 13859-2: 2006

deklaracja zgodności
WE nr 3/2008

PN EN 13859-1: 2006
PN EN 13859-2: 2006

deklaracja zgodności
WE nr 12/2008

PN EN 13859-1: 2006
PN EN 13859-2: 2006

deklaracja zgodności
WE nr 5/2008

PN EN 13859-1: 2006
PN EN 13859-2: 2006

deklaracja zgodności
WE nr 7/2008

PN EN 13859-1: 2006
PN EN 13859-2: 2006

deklaracja zgodnosci
WE nr 11/2008

PN EN 13859-1: 2006
PN EN 13859-2: 2006

* produkt dostępny w wersji ze zintegrowanym paskiem taśmy klejącej AquaTec T
** zastrzegamy sobie prawo do zmiany opakowania i ilości rolek na palecie

wytrzymałość 
na rozciąganie:  

wytrzymałość 
na rozdarcie 
(gwoździem):  
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parametry techniczne:  AquaTec®  VB AquaTec®  VB REFLEX

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

ilość warstw trzy dwie

grubość folii  0,40 mm ± 10% 0,40 mm ± 10%

współczynnik Sd  8 m±3% 24 m±3%

paroprzepuszczalność 
(Lyssy 23 oC, 85% RH) 4,62 g/m2 x 24 h ±3% 1,47 g/m2 x 24 h±3%

                                   wzdłuż 90 N/50 mm ± 10% 110 N/50 mm ± 10%

                              w poprzek 70 N/50 mm ± 10% 80 N/50 mm ±10%

                                   wzdłuż 110 N ± 10% 60 N ± 10%

                              w poprzek 100 N ± 10% 60 N ± 10%

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

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 48 (3600 m2)* 48 (3600 m2)*

materiał     polipropylen polipropylen, aluminium

metoda produkcji laminacja ultradźwiękami laminacja ultradźwiękami

dokument odniesienia
deklaracja zgodności

WE nr 10/2008
PN-EN 13984: 2006

deklaracja zgodności
WE nr 9/2008

PN-EN 13984: 2006

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

wytrzymałość 
na rozciąganie:  

wytrzymałość 
na rozdarcie 
(gwoździem):  
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 indeks kolor szt./opk. 
 2704 --- 1

11.1. taśma miedziana
 do obróbek dekarskich 0,55 x 500
 
 taśma dekarska z miedzi w kręgach 
   
 grubość 0,55 ± 0,02 mm 
 szerokość 500 mm
 waga kręgu ok. 200 kg

 do samodzielnej realizacji obróbek dekarskich;
 istnieje możliwość docięcia taśmy do zamawianej długości

 indeks kolor szt./opk.
 2709 --- 1

11.2. taśma miedziana 
 do obróbek dekarskich 0,55 x 680
 
 taśma dekarska z miedzi w kręgach 
   
 grubość 0,55 ± 0,02 mm 
 szerokość 680 mm
 waga kręgu ok. 300 kg
 
 do samodzielnej realizacji obróbek dekarskich;
 istnieje możliwość docięcia taśmy do zamawianej długości 
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11.4. arkusze blachy miedzianej
 
 miedź dekarska   
 
 grubość 0,55 mm 
 rozmiar arkusza 1000 x 2000 mm

 do samodzielnej realizacji obróbek dekarskich

 indeks  kolor szt./paleta
 2804 --- 50

11.3. arkusz blachy aluminiowej
 
 aluminium pokryte farbą poliestrową; lakierowana powłoka 
 zabezpieczona jest dodatkowo folią polietylenową 
 usuwaną podczas montażu blachy
   
 grubość 0,58 mm 
 rozmiar arkusza 1000 x 2000 mm

 do samodzielnej realizacji obróbek dekarskich

 
 indeks kolor RAL szt./paleta
 2801 ceglasty 8004 100
 2808 brązowy 8017 100         
 2802 ciemnobrązowy 8019 100
 2803 gratowy 7024 100
 2805 czerwony 3011 100
 2806 kasztanowy 8012 100
 2807 czarny 9004 100
 2814 szary 7022 100
 2809 imitacja miedzi --- 100

oprócz blachy aluminiowej w arkuszach oferujemy także 
aluminium w kręgach

nowość
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12.2. kołek odgromowy z języczkiem  

 indeks  wersja [mm]
 980201* L = 150 
 980202* L = 180 
 980203* L = 220 
 980204* L = 300 
 980205 z gwintem L = 150 
 980206 z gwintem L = 180 
 980207 z gwintem L = 220 
 980208 z gwintem L = 300 
 980209* z blaszką L = 150 
 980210* z blaszką L = 180 
 980211* z blaszką L = 220 
 980212* z blaszką L = 300

12.3. kołek odgromowy ze stopką pojedynczą  

 indeks wersja [mm]  
 980301 L = 120 
 980302 L = 150 

12.4. kołek odgromowy ze stopką podwójną*  

 indeks  wersja  [mm]  
 980401 L=120 
 980402 L=150

 indeks  wersja [mm]
 980101* L = 150 
 980102* L = 180 
 980103* L = 220 
 980104* L = 300 
 980105* z gwintem i tuleją L = 150 
 980106 z gwintem i tuleją L = 180 
 980107 z gwintem i tuleją L = 220 
 980108* z gwintem i tuleją L = 300

12.1. kołek odgromowy płaski

980105*
980106
980107
980108*

980101*
980102*
980103*
980104*

980205
980206
980207
980208

980201*
980202*
980203*
980204*

980209*
980210*
980211*
980212*

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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12.7. kołek odgromowy z uchwytem krzyżowym 
 

12.9. uchwyt odgromowy krzyżowy

 indeks wersja 
 980901 czterośrubowy
 980902 dwuśrubowy

12.8. kołek odgromowy ostry dwuśrubowy

 indeks wersja [mm]   
 980801 L = 150   
 980802 L = 180 
 980803* L = 220 
 980804* L = 300 
 980805 z gwintem i tuleją L = 150 
 980806 z gwintem i tuleją L = 180 
 980807 z gwintem i tuleją L = 220   
 980808 z gwintem i tuleją L = 300 

 indeks wersja [mm]   
 980701 L = 150   
 980702* L = 180 
 980703 L = 220 
 980704* L = 300
 980705 z gwintem L = 150
 980706 z gwintem L = 180 
 980707* z gwintem L = 220 
 980708* z gwintem L = 300

 indeks wersja [mm] 
 980501 L = 150 
 980502 L = 180 
 980503 L = 220 
 980504 L = 300

12.5. kołek odgromowy ø 10 z blaszką*  

12.6. kołek odgromowy do mocowania bednarki* 
 

 indeks wersja [mm]   
 980601 L = 80, B = 30 
 980602 L = 80, B = 50 
 980603 L = 120, B = 30 
 980604 L = 120, B = 50
 980605 z gwintem L = 80, B = 30 
 980606 z gwintem L = 80, B = 50 
 980607 z gwintem L = 120, B = 30 
 980608 z gwintem L = 120, B = 50

980805
980806
980807
980808

980801
980802
980803
980804

980705
980706
980707
980708

980701
980702
980703
980704

980605
980606
980607
980608

980601
980602
980603
980604

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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12.10. uchwyt odgromowy kontrolny 

12.11. uchwyt odgromowy kontrolny 
 z zaczepem 

12.12.  uchwyt odgromowy rynnowy

12.14. uchwyt odgromowy dachowy “Y”

 indeks wersja [mm]  
 981401 ø 10 z języczkiem L = 150  
 981402 ø 10 z blaszką L = 180  

12.13. uchwyt odgromowy pod papę

 indeks wersja  
 981301 z języczkiem  
 981302 z języczkiem, skręcony 
 981303 z blaszką 
 981304 z blaszką, skręcony
 

12.15. uchwyt odgromowy do rur spustowych

 indeks  wersja [mm] 
 981501 ø 80  
 981502 ø 100 
 981503 ø 120 
 981504 ø 150  

 indeks wersja  
 981001 ---

 indeks wersja 
 981101 ---

 indeks wersja 
 981201 ---

981402
981401

981304

981303
981301

981302
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12.16. uchwyt odgromowy gąsiorowy

12.17. uchwyt odgromowy gąsiorowy uniwersalny

12.18. uchwyt odgromowy płaski

12.19. uchwyt odgromowy pod dachówkę

12.20. uchwyt odgromowy dachowy 
 do mocowania bednarki

 indeks wersja [mm]   
 981601 z języczkiem a = 160
 981602 z języczkiem a = 190
 981603 z języczkiem a = 240
 981604 z blaszką a = 160
 981605 z blaszką a = 190
 981606 z blaszką a = 240

 indeks  wersja  
 981701 do dachówki 
 981702 do blachodachówki

 indeks  wersja   
 981801 dwuramienny 

 indeks wersja   
 981901 z języczkiem  
 981902 z języczkiem, skręcony
 981903 z blaszką
 981904 z blaszką, skręcony

 indeks wersja [mm]  
 982001 B = 30  
 982002 B = 50 

981904

981903

981902

981901

981702981701

981604
981605
981606

981601
981602
981603

a=170 - 280
a=250 - 370/380
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12.21. uchwyt odgromowy krzyżowy 
 do mocowania bednarki

 indeks wersja [mm]  
 982101 B = 30  
 982102 B = 50  

12.22. uchwyt odgromowy klinowy 
 do mocowania bednarki*

12.23. uchwyt odgromowy na blachę

 indeks  wersja   
 982201 z języczkiem wersja I  
 982202 z blaszką wersja I
 982203 z języczkiem, skręcony wersja I 
 982204 z blaszką, skręcony wersja I 
 982205 z języczkiem wersja II
 982206 z blaszką wersja II  
 982207 z języczkiem, skręcony wersja II 
 982208 z blaszką, skręcony wersja II 

 

12.24. złącze odgromowe uniwersalne

12.25. złączka odgałęźna trzywylotowa

 indeks wersja [mm]  
 982103 B = 30  

 indeks wersja  
 982301 --- 

 indeks wersja  
 982401 ---

982208

982206

982207

982205

982204

982203

982202

982201

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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12.27. złącze odgromowe krzyżowe na drut

12.26. złączka kabłączkowa 

12.28. śruba - złączka naprężająca krzyżowa*

12.29. śruba - złączka naprężająca 
 kabłączkowa*

12.30. hak naciągowy*

 indeks wersja  
 982501 ---

12.31. wspornik - kotwa do haka*

 indeks wersja  
 982502 ---

 indeks wersja  
 982601 ---

 indeks wersja  
 982701 ---

 indeks wersja [mm]  
 982801 M 12
 982802 M 16

 indeks wersja [mm]  
 982901 M 12
 982902 M 16

M

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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12.32. wspornik do naciągów wbĳany*

12.33. śruba rzymska

 indeks  wersja [mm]  
 983001 M 8 
 983002* M 10
 983003* M 12  
 983004* M 16 
 983005* M 20  

12.34. hak przyłączeniowy do słupa (muru)*  

 indeks wersja [mm]  
 983101 M 16 L = 150 
 983102 M 16 L = 200 
 983103 M 16 L = 250 
 983104 M 16 L = 300 
 983105 M 16 L = 400 
 983106 M 16 L = 600 
 983107 M 12 L = 150 
 983108 M 12 L = 200 
 983109 M 12 L = 250 
 983110 M 12 L = 300 
 983111 M 12 L = 400 

12.35. złączka do haka* 

12.36. hak do izolatora*  

 indeks  wersja [mm]  
 983201 M 12  
 983202 M 16
 

 indeks wersja [mm]  
 982903 ø 20 pojedynczy L = 350  
 982904 ø 20 pojedynczy L = 700 
 982905 ø 20 podwójny L = 350  
 982906 ø 20 podwójny L = 700 

 indeks  wersja [mm]  
 983301 M 80 L = 200  
 983302 M 80 L = 350  

982905
982906982903

982904

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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 indeks wersja [mm] 
 983401 ø 1⁄2” L = 200  
 983402* ø 1⁄2” L = 350 
 983403* ø 3⁄4” L = 200 
 983404* ø 3⁄4” L = 350 
 983405* ø 1” L = 200 
 983406* ø 1” L = 350 
 983407* ø 11⁄4” L = 200 
 983408* ø 11⁄4” L = 350
 983409* ø 11⁄2” L = 200 
 983410* ø 11⁄2” L = 350 
 983411* ø 2” L = 200 
 983412* ø 2” L = 350
 983413* ø 21⁄2” L = 200 
 983414* ø 21⁄2” L = 350 
 

12.37. obejma słupowa do mocowania kabla i rury

12.38. maszt instalacji odgromowej*  

 indeks wersja [mm]  
 983501 L = 3000  
 983502 L = 6000 

12.39. obejma uziemiająca do rur*  

 indeks wersja   
 983601 ø 1⁄2”  
 983602 ø 3⁄4” 
 983603 ø 1”  
 983604 ø 11⁄4”  
 983605 ø 11⁄2”  
 983606 ø 2”  
 983607 ø 21⁄2” 
 983608 ø 3”
 983609 ø 31⁄2”  
 983610 ø 4”  
 983611 ø 5” 
 983612 ø 6”  
 

ø

uwagi:
produkty oznaczone znakiem (*) są dostępne tylko na zamówienie; termin realizacji zamówienia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie
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12.40. przedłużka uziomu pionowego  

12.41. grot uziomu pionowego  

12.42. złącze uziomu pionowego  

12.43. pobĳak uziomu pionowego  

12.44. końcówka uziomu pionowego 

 indeks wersja [mm]  
 983701 L = 1500

 indeks wersja  
 983801 ---

 indeks wersja  
 983901 ---

 indeks wersja  
 984001 ---

 indeks wersja  
 984101 ---
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 indeks    rozmiar [mm] szt./paleta
 4101 450 x 550 11
 4102 450 x 750 11
 

13.3. wyłaz dachowy mdm   
 
 drewno sosnowe impregnowane próżniowo; 
 skrzydło z prolu aluminiowego 
 malowanego proszkowo w kolorze szarym
 
 wyposażony w zestaw dwóch szyb; zewnętrzna 
 hartowana szyba objęta jest bezterminową gwarancją 
 odporności na gradobicie; przystosowany do montażu 
 w dachach o kącie nachylenia od 15° do 60°;
 wyłaz przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń 
 nieogrzewanych

13.1. środek do usuwania mchu
 
 przeznaczony do usuwania mchu i porostów 
 z pokrycia dachowego; dedykowany do różnego 
 rodzaju pokryć dachowych m.in. dachówki cementowej 
 i ceramicznej, gontów bitumicznych, blachodachówki 
 oraz płyt dachowych, a także cegły, chodników, ścian, 
 tarasów i balkonów  
 
 wydajność - 1 litr / ok. 5 m2 powierzchni 
 (w zależności od porowatości podłoża)
 produkt gotowy do użycia (nie wymaga rozcieńczania)
 środek posiada atest higieniczny i jest neutralny 
 dla środowiska

13.2.  kratka ochronna na rynny
 
 polipropylen barwiony w masie 
   
 długość 1000 mm
 szerokość 175 mm

 produkt stosowany do zabezpieczania rynien przed 
 gromadzeniem się liści i fragmentów gałęzi drzew

 indeks    kolor litry/opk.
 12901 --- 20

 indeks    kolor RAL szt./opk.       
 12911 brązowy 8017 30
 12912 szary 7035 30
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