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Podstawowy i najczêœciej stosowany profil systemu
“ciep³ych parapetów” o wymiarach 70 mm x 385 mm.
Element wystêpuje w czterech wariantach:
- PR02XT 24-32 parapet zew. do 24 mm, wew. do 32 mm
- PR02XT 24-22 parapet zew. do 24 mm, wew. do 22 mm
- PR02XT 12-32 parapet zew. do 12 mm, wew. do 32 mm
- PR02XT 12-22 parapet zew. do 12 mm, wew. do 22 mm

PR02XT - PROFIL PODOKIENNY PE£NY

    

Pó³profil zewnêtrzny o wymiarach 70 mm x 205 mm
stosowany jest w przypadku monta¿u parapetów
wewnêtrznych o gruboœci wiêkszej ni¿ 32 mm lub
ich braku. Element wystêpuje w dwóch wariantach:
- PR01XT 12 parapet zewnêtrzny do 12 mm
- PR01XT 24 parapet zewnêtrzny do 24 mm
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do wczepienia blach monta¿owych.

PR01XT - PÓ£PROFIL PODOKIENNY
                       ZEWNÊTRZNY

   

Pó³profil wewnêtrzny o wymiarach 70 mm x 205 mm
stosowany jest w przypadku monta¿u parapetów
zewnêtrznych o gruboœci wiêkszej ni¿ 23 mm lub
ich braku. Element wystêpuje w dwóch wariantach:
- PR00XT 22 parapet wewnêtrzny do 22 mm
- PR00XT 32 parapet wewnêtrzny do 32 mm
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do wczepienia blach monta¿owych.

PR00XT - PÓ£PROFIL PODOKIENNY
                       WEWNÊTRZNY

          

                      

Profil drzwiowy o szerokoœci  110 mm
stosowany jest do monta¿u drzwi balkonowych.
Istnieje mo¿liwoœæ doboru wysokoœci w zakresie
od 70 do 250 mm ze skokiem co 10 mm.
Wytrzyma³oœæ na œciskanie wynosi 160 kg/m..
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa 
PCV z zaczepami do wczepienia blach monta¿owych.

PD01XT - PROFIL DRZWIOWY

         

                      

Listwa podokienna o wysokoœci 45 mm i szerokoœci
w zale¿noœci od systemu okiennego, znajduje 
zastosowanie tam gdzie nie ma mo¿liwoœci 
zamontowania profilu podokiennego.W dolnej czêœci 
jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do wczepienia blach monta¿owych.

L01XT - LISTWA PODOKIENNA

Wszystkie wzory  zastrze¿one.
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PHS1KT - PODWALINA POD DRZWI HS, HST 
                           

Podwalina pod drzwi HS i HST wykonane s¹ z 
materia³u termoizolacyjnego - specjalnie utwardzonego
polistyrenu ekspandowanego EPS o nazwie w³asnej
KLINARYT. W budowie charakteryzuje siê specyficzn¹
bardzo tward¹ drobno- i zamkniêto- komórkow¹ struktur¹
pianki. Elementy wyposa¿one s¹ w specjalne listwy
usztywniaj¹ce z PCV, górn¹ i doln¹ do wczepiania blach
monta¿owych oraz izolacyjn¹ taœmê rozprê¿n¹ klasy BG 1.

Podwaliny wykonywane s¹ pod konkretny przekrój progu
HS tak aby elementy œciœle do siebie pasowa³y. Dotyczy to
wszystkich mo¿liwych konfiguracji i rodzajów progów ³¹cznie
z poszerzeniami systemowymi. Wysokoœæ jest dowolna w 
zakresie od 70 mm do 250 mm ze skokiem co 10 mm.

   

Podwaliny pod progi drzwiowe i okienne s¹ wykonywane
równie¿ z KLINARYTU. Elementy wyposa¿one s¹ w listwy
z PCV, górn¹ i doln¹ do wczepania blach monta¿owych
oraz izolacyjn¹ taœmê rozprê¿n¹ klasy BG 1.

Elementy maj¹ stanowiæ solidn¹ i ciep³¹ podbudowê pod 
wszelkiego rodzaju progi drzwiowe i okienne. Mog¹ równie¿
pe³niæ rolê poszerzeñ. Specjalnie poszerzona stopa ma
za zadanie usztywniæ i ustabilizowaæ ca³oœæ. Zakres
wysokoœci to od 70 mm do 250 mm ze skokiem co 10 mm.

PO1KT - PODWALINY i POSZERZENIA
     POD PROGI DRZWIOWE i OKIENNE

UWAGI:

- wszystkie elementy maj¹ d³ugoœæ 1200 mm
- do jednego elementu do³¹czamy 3 sztuki kotew monta¿owych
- w przypadku braku informacji o gruboœciach parapetów zewnêtrznego i wewnêtrznego
  domyœlnie wysy³amy profile i pó³profile podstawowe 

    

Profil nak³adkowy  zewnêtrzny o wymiarach 40 mm x 215 mm
jest po³¹czeniem listwy i pó³profila zewnêtrznego. Jego
wysokoœæ pozwala na zamontowanie parapetu
wewnêtrznego i stanowi podporê dla parapetu zewnêtrznego
bez koniecznoœci zmiany wysokoœci okna lub otworu.
Element wystêpuje w dwóch wariantach:
- PR03XT 12 parapet zewnêtrzny do 12 mm
- PR03XT 24 parapet zewnêtrzny do 24 mm
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do blach monta¿owych i dodatkowa taœma rozprê¿na.

PR03XT - PROFIL NAK£ADKOWY
                       ZEWNÊTRZNY
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Ściana

Ocieplenie

Ściana

Ocieplenie

Profil podokienny
PR02XT

Izotermy przy zastosowaniu profilu podokiennego PR02XT

Izotermy przy zastosowaniu listwy podokiennej PCV

Na podstawie badań prezentujemy
przebieg izoterm przy zastosowaniu
profilu podokiennego z polistyrenu
ekstrudowanego XPS Prime PR02XT.

Podstawowe zalety termiczne:

1. Przesunięcie izotermy 0 C poza
ścianę dzięki czemu nie tworzy się tam
strefa przemarzania.
2. Przesunięcie izotermy 0 C przed stal
w ramie okiennej.
3. Poprawa liniowego współczynnika
przenikalności cieplnej w węzłach
szyba-profil oraz okno-ściana o około
20%, a w konsekwencji poprawa
współczynnika Uw.

Dla porównania prezentujemy
przebieg izoterm w przypadku
zastosowania tradycyjnej listwy
podokiennej z PCV.

Izoterma 0 C wchodzi w mur tworząc
niekorzystną strefę przemarzania w
ścianie. Oprócz tego izoterma 0 C
przesuwa się w ramie okiennej za stal
pogarszając tym samym zdecydowanie
liniowy współczynnik cieplny w węźle
okno-ściana, a co za tym idzie również
w węźle szyba-profil.

W efekcie stosując profil podokienny
PR02XT gruntownie i efektywnie
poprawiamy jakość montażu stolarki
okiennej i uzyskujemy lepsze
właściowści termiczne i energetyczne
budynku.
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Œciana
Ocieplenie

Podwalina
PHS1KT

Izotermy przy zastosowaniu podwaliny PHS1KT

Izotermy przy zastosowaniu listew systemowych z PCV

KLI
NAR

Na podstawie badañ prezentujemy
przebieg izoterm przy 
zastosowaniu podwaliny PHS1KT
z Klinarytu.

Podstawowe zalety termiczne:

o1. Przesuniêcie izotermy 0 C poza
œcianê dziêki czemu nie tworzy siê 
tam strefa przemarzania.
2. Poprawa liniowego 
wspó³czynnika przenikalnoœci 
cieplnej w wêz³ach szyba-profil 
oraz okno-œciana, a w 
konsekwencji poprawa 
wspó³czynnika Uw.

Ocieplenie

Listwa
systemowa

KLI
NAR

Dla porównania prezentujemy
przebieg izoterm w przypadku 
zastosowania tradycyjnych listew
z PCV.

oIzoterma 0 C wchodzi w mur 
tworz¹c niekorzystn¹ strefê 
przemarzania w œcianie. 

W efekcie stosuj¹c podwalinê 
PHS1KT, gruntownie i efektywnie 
poprawiamy jakoœæ monta¿u 
stolarki okiennej i uzyskujemy 
lepsze w³aœciwoœci termiczne i 
energetyczne budynku.

Iz
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RPROFILE PODOKIENNE I D ZWIOWE Z XPS 
         

L.P. Profil Typ Cena 
zł/mb 
netto 

Wysokość 
całkowita z 
wpustem w 

profil okienny 
1 Półprofil wewnętrzny PR00XT 27,50 70 mm 
2 

 

wszystkie 
warianty: 

32 
22 

31,40 80 mm 
3 35,40 90 mm 
4 39,30 100 mm 

5 Półprofil zewnętrzny PR01XT 27,50 70 mm 
6 

 

wszystkie 
warianty: 

24 
12 

31,40 80 mm 
7 35,40 90 mm 
8 39,30 100 mm 

9 Profil obustronny PR02XT 38,50 70 mm 
10 

 

wszystkie 
warianty: 

24/32 
24/22 
12/32 
12/22 

44,00 80 mm 
11 49,50 90 mm 
12 55,00 100 mm 

13 Profil drzwiowy PD01XT 26,70 70 mm 
14 

 

 30,50 80 mm 
15  34,40 90 mm 
16  38,20 100 mm 
17  42,00 110 mm 
18  45,80 120 mm 
19  49,60 130 mm 
20  53,50 140 mm  
21  57,30 150 mm 
22  61,10 160 mm 
23  64,90 170 mm  
24  68,70 180 mm 
25  72,50 190 mm 
26  76,40 200 mm 
27  80,20 210 mm 
28  84,00 220 mm 
29  87,80 230 mm 
30  91,60 240 mm 
31  95,50 250 mm 
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32 Listwa podokienna L01XT 13,00 40 mm 
33 

 

 16,25 50 mm 
34  19,50 60 mm 

 
 

35 Profil nakładkowy PR03XT 26,00 40 mm 

 

wszystkie 
warianty: 

24 
12 

NOWOŚĆ !!! 
Zintegrowana listwa 

podokienna o wysokości 40 
mm z półprofilem 

zewnętrznym z dodatkową 
taśmą rozprężną. 

 
1.  Podstawowymi wysokościami elementów są pozycje zaznaczone wytłuszczonym 
drukiem. 
2. Istnieje możliwość zaprojektowania elementów na zamówienie indywidualne np. do 
nietypowej grubości murów. 
3.  Długość elementów to 120 cm. 
 

                 CENNIK PODWALIN  z KLINARYTU        
L.P. Profil Typ Cena 

zł/mb 
netto 

Wysokość 
całkowita z 
wpustem w 
profil progu 

HS, HST 
1 Podwalina pod progi HS i HST 

wykonana z Klinarytu (utwardzany 
polistyren ekspandowany) z taśmą 
rozprężną, listwą usztywniającą T, listwą 
zaczepową i kotwami montażowymi. 
 
 

 

PHS1KT 75,00 70 mm 
2  82,00 80 mm 
3 90,00 90 mm 
4 97,00 100 mm 
5 104,00 110 mm 
6 111,00 120 mm 
7 118,00 130 mm 
8 126,00 140 mm  
9 133,00 150 mm 

10 140,00 160 mm 
11 147,00 170 mm  
12 154,00 180 mm 
13 162,00 190 mm 
14 169,00 200 mm 
15 176,00 210 mm 
16 183,00 220 mm 
17 190,00 230 mm 
18 198,00 240 mm 
19 206,00 250 mm 
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L.P. Profil Typ Cena 
zł/mb 
netto 

Wysokość 
całkowita z 
wpustem w 

profil  
1 Podwalina pod progi drzwiowe ze stali i 

aluminium wykonana z Klinarytu 
(utwardzany polistyren ekspandowany) z 
taśmą rozprężną, listwą usztywniającą T, 
listwą zaczepową i kotwami montażowymi.  
 

 
 
 
Podwalina może być również stosowana 
jako ciepłe poszerzenie pod 
drzwi i okna  z PCV, ALU i drewna. 

PO1KT 55,00 70 mm 
2  59,00 80 mm 
3 64,00 90 mm 
4 68,00 100 mm 
5 72,00 110 mm 
6 77,00 120 mm 
7 81,00 130 mm 
8 85,00 140 mm  
9 90,00 150 mm 

10 94,00 160 mm 
11 98,00 170 mm  
12 103,00 180 mm 
13 107,00 190 mm 
14 111,00 200 mm 
15 116,00 210 mm 
16 120,00 220 mm 
17 124,00 230 mm 
18 128,00 240 mm 
19 132,00 250 mm 
20   

   
1  

 
 

KLEJO-
USZCZELN

IACZ 
MONTAŻO

WY 
BOSTIK 

SUPERFIX 

Cena 
zł/szt. 
netto 

17,50 
(cena nie 
podlega 
rabatom) 

20 sztuk w 
kartonie 

 
WAŻNE INFORMACJE TECHNICZNE ODNOŚNIE 

KLINARYTU : 
1. Lambda: 0,035 W/mK 
2. Opór cieplny dla grubości 100 mm: 2,85 m2/KW 
3. Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: około 700 kPa czyli ponad 70 ton/m2 
4. Naprężenia ściskające przy 0,5 % odkształceniu: około 120 kPa czyli ponad 12 ton/m2 
 
Uwagi do cennika: 
 
1. Istnieje możliwość zaprojektowania elementów na zamówienie indywidualne np. do 
nietypowej grubości murów. 
2. Długość elementów to 120 cm. 
3. Głębokość wejścia w profil wynosi 5 mm
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WSKAZÓWKI MONTAŻOWE PROFILI PODOKIENNYCH  
 

 WSTĘP 
Poniżej przedstawiamy Państwu wytyczne dotyczące montażu stolarki okiennej na energooszczędnych profilach podokiennych. 
Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu uniknąć problemów, które mogą wynikać z nieprawidłowości montażu okien, przy zastosowaniu profili 
podokiennych. Wszystkie informacje należy odnosić do całego asortymentu – półprofile, profile drzwiowe, profil nakładkowy, listwy. 
Dobór materiałów takich jak kleje, taśmy, uszczelniacze zostaje po stronie wykonawcy, niemniej jednak zalecane są materiały, które nie będą 
wzbudzały wątpliwości w zakresie stosowania z materiałem ściany oraz polistyrenem ekstrudowanym XPS. 
Znani producenci chemii budowlanej, posiadają w swojej ofercie wysokiej jakości bezrozpuszczalnikowe klejo-uszczelniacze, które z 
powodzeniem można stosować przy montażu profili podokiennych. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją producenta. 
Gwarantujemy zachowanie właściwości użytkowych naszych produktów pod warunkiem dostosowania się do poniższych zaleceń 
montażowych. Połączenie ościeżnicy z naszymi produktami zostało przebadane pod kątem wiatroszczelności: klasa C5, wodoszczelności: klasa 
9A, oraz przepuszczalności powietrza: klasa 4. 
 

1. Przygotowanie otworu okiennego. 
 
Powierzchnia, na której będzie montowany profil podokienny musi być wypoziomowana, sucha, bez ubytków i luźnego materiału (zdjęcie nr 2). 
W przypadku braku poziomu zaleca się wykonanie cienkiej wylewki w celu wyrównania otworu i uzyskania poziomu (zdjęcie nr 3). 
Gdy otwory okienne są w zadowalający sposób wypoziomowane a ich powierzchnie gładkie nie musimy dodatkowo przygotowywać takiego 
otworu. W przypadku murów z pustaków otworowych powierzchnia pustaków musi być pokryta wylewką betonową. Na tym etapie zaleca się 
stosowanie materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do murowania ścian jednowarstwowych lub o podobnych właściwościach mrozo i 
wodoodpornych. 
 
 

                       
                                        zdjęcie nr 1                                             zdjęcie nr 2                                             zdjęcie nr 3 
 
 

2. Przygotowanie profilu podokiennego. 
 
Długości produkcyjne jednego elementu to 120 cm, w przypadku otworów mniejszych należy dociąć profil średnio o 1,5 cm krótszy, tak aby 
uzyskać luzy na uszczelnieniu (zdjęcie nr 4). Otwory większe wymagają zastosowania dwóch bądź więcej odcinków profili, które 
przygotowujemy na wymiar wcześniej, pamiętając o luzach na uszczelnienie.  
 
 

 
zdjęcie nr 4 

 
3. Wyznaczanie miejsca wbudowania profilu podokiennego. 

 
Układamy na „sucho” przygotowane profile podokienne w otworze okiennym, pamiętając o odpowiednim ich ustawieniu w stosunku do lica 
muru, a następnie przy pomocy ołówka trasujemy na ościeży od wewnątrz linie wzdłuż krawędzi profilu podokiennego (zdjęcie nr 5). Ma to na 
celu wyznaczenie miejsca położenia zaprawy klejowej do przyklejania styroduru  lub klejo-uszczelniacza do styroduru. W przypadku dwóch i 
więcej elementów bardzo ważne jest zachowanie linii montowanych elementów, tak aby na miejscu styku nie było żadnych przesunięć, gdyż 
uniemożliwi nam to w późniejszym etapie zatrzaśnięcie okna na profilu (zdjęcie nr 6). 
 
 

                    
                                                                      zdjęcie nr 5                                                     zdjęcie nr 6 
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4. Przyklejanie profilu podokiennego do muru. 
 
Wariant (1) – montaż na klej poliuretanowy do styroduru  
 
Pierwszą czynnością jest rozprowadzenie na całej doczołowej powierzchni profilu podokiennego warstwy odpowiedniego klejo-uszczelniacza 
(patrz wstęp do niniejszej instrukcji). Następnie w przypadku montażu profilu podokiennego na klej nierozprężny do styroduru nanosimy ścieżki 
kleju na mur, tworząc zamknięty obwód w postaci prostokąta (zdjęcie nr7). Bardzo ważne jest aby ścieżka zewnętrzna kleju była poprowadzona 
maksymalnie blisko krawędzi muru. Uwaga: Nie dopuszcza się stosowania pian pistoletowych rozprężnych do montażu okien. Następnie tym 
samym klejem wypełniamy specjalnie przygotowane nacięcia na spodzie profilu podokiennego (zdjęcie nr 8).  Tak przygotowany parapet 
nakładamy na ościeże, dosuwamy do ściany i dociskamy, pilnując aby profil znalazł się we wcześniej wytrasowanym przez nas miejscu. 
Nadmiar uszczelniacza, który pojawi się między ścianą, a profilem usuwamy. Całość dociskamy i sprawdzamy poziom (zdjęcie nr 9). Czynność 
powtarzamy przy kolejnych elementach. Na zakończenie sprawdzamy jeszcze raz poziom. 
 

                                    
                               zdjęcie nr 7                                    zdjęcie nr 8                                               zdjęcie nr 9        
                  
 
Wariant (2) – montaż na zaprawę klejową z worka 
 
W przypadku montażu profilu podokiennego na zaprawę klejową nanosimy wcześniej przygotowaną zaprawę (zgodnie z wytycznymi 
producenta) na ościeże. Klej nakładamy tak zwanym „grzebieniem” wykorzystywanym w budownictwie do przyklejania płytek (zdjęcie nr 10 i 
11). Ta metoda pozwala nam na wprowadzanie drobnych korekt w usytuowaniu profilu, oraz w przypadku niewielkiego braku poziomu otworu 
okiennego uzyskania tego poziomu przez nałożenie odpowiedniej ilości kleju. Pozostałe czynności wykonujemy jak w wariancie 1. 
 
 

             
                                                                         zdjęcie nr 10                                           zdjęcie nr 11 
 
 
W jednym i drugim wariancie nie stosuje się żadnych klocków podkładowych, ani klinów montażowych, ponieważ ciężar stolarki przenoszony 
jest przez profil na mur i dlatego profil musi przylegać całą swoją powierzchnią do powierzchni ościeży. Istnieje możliwość odwróconej 
kolejności montażu tj. nakładania ramy okiennej na profile, a następnie osadzania całości w ościeżu. W tym wariancie obowiązują wszystkie 
wcześniej opisane procedury – czyli stosowanie klejo-uszczelniacza na głowicy, uszczelnienie łączy oraz konieczność przygotowania poziomu 
podłoża. 
 
 

5. Uszczelnienie połączenia pomiędzy profilem a ścianą.  
 
Do szczeliny powstałej pomiędzy profilem a ścianą należy zaaplikować odpowiedni  klejo-uszczelniacz (patrz wstęp do niniejszej instrukcji oraz 
zdjęcie nr 12 i 13). Ta czynność musi być wykonana z należytą uwagą i starannością tak, aby luz między ścianą a profilem podokiennym był 
całkowicie wypełniony klejo-uszczelniaczem. Nadmiar klejo-uszczelniacza usuwamy. 
 
 

                    
                                         zdjęcie nr 12                                          zdjęcie nr 13                                         zdjęcie nr 14 
 
UWAGA ! Nie wolno stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki ! 
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6. Uszczelnianie połączeń między profilami.  
 
W momencie konieczności połączeń dwóch lub więcej elementów profilu konieczne jest uszczelnienie miejsca styku. Do tego stosowane są 
odpowiednie klejo-uszczelniacze (patrz wstęp niniejszej instrukcji) w taki sposób, aby uzyskać szczelność i zniwelować możliwość 
przedmuchów w tym miejscu (zdjęcie nr 14). Ta czynność musi być wykonana z należytą uwagą i starannością tak, aby luz między profilami 
podokiennymi był całkowicie wypełniony klejo-uszczelniaczem. Przed położeniem kolejnego elementu, należy starannie pokryć jego doczołową 
powierzchnię klejo-uszczelniaczem, a następnie położyć w miejsce wbudowania i mocno dosunąć do leżącego już elementu. Nadmiar klejo-
uszczelniacza usuwamy. 
 
 

7. Uszczelnianie styku połączenia między profilem podokiennym a ramą okienną. 
 
Oprócz zastosowania odpowiedniej taśmy rozprężnej konieczne jest dodatkowo pokrycie górnej części profilu podokiennego odpowiednim  
klejo-uszczelniaczem (patrz wstęp niniejszej instrukcji) aby dodatkowo uszczelnić styk połączenia profilu z ramą okienną (zdjęcie 17, 18 i 19). 
Dodatkowo ta czynność ma za zadanie wzmocnić pod kątem wytrzymałościowym posadowienie okna na profilu. Jeżeli konstrukcja profilu na to 
pozwala i jest na to miejsce, należy poprowadzić dwie równoległe ścieżki klejo-uszczelniacza, a tak jest często w przypadku systemów o 
szerokości powyżej 70 mm i okien drewnianych. Ta operacja jest niezbędna aby uzyskać pożądane właściwości połączenia ościeżnicy z 
profilem podokiennym. 
 
 

           
                                               zdjęcie 17                                          zdjęcie 18                                        zdjęcie 19 
 
 

 
 

1 – rowki zwiększające przyczepność do parapetu 2 – zaczepy ustalające 3 – taśma rozprężna 4 – listwa PCV 5 – rowek do prowadzenia ścieżki 
klejowej oraz klejo-uszczelniacz 6 – klej poliuretanowy do  styroduru, zaprawa klejowa z worka  7 – rowki zwiększające przyczepność do 
podłoża 8 – wkręt montażowy – długość zakotwienia – patrz zalecenia producenta odnośnie mocowań 
* L – odległość zgodna z zaleceniami producenta stolarki i mocowań. 
 

8. Montaż okna. 
  
     Warunkiem koniecznym zamocowania okna na profilu jest sprawdzenie położenia profilu na ościeży względem lica muru oraz poziomu na 
całej długości (zdjęcie 20 i 21). Przygotowaną ramę okienną wstawiamy w otwór okienny i dociskamy tak, aby nastąpiło wskoczenie zaczepów 
ramy w zaczepy profilu podokiennego.  
 
 

         
                                                                         zdjęcie 20                                              zdjęcie 21 
 
 
UWAGA ! Nie należy wyjmować ramy po zamontowaniu na profilu, gdyż może dojść do uszkodzenia zaczepów. 
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9. Dodatkowe uwagi do montażu  półprofili podokiennych PR00XT, PR01XT, PR03XT profili drzwiowych PD01XT i listew 
L01XT. 

Półprofile PR00XT, PR01XT, PR03XT profile PD01XT i listwy L01XT są dodatkowo ze specjalnymi listwami zaczepowymi z PCV, które 
mają za zadanie usztywnić profil  i stanowią miejsce zaczepu na blachę montażową, które są załączane do profili (3szt./1 szt. profilu). 
 

 
 

1 – rowki zwiększające przyczepność do parapetu 2 – zaczepy ustalające 3 – taśma rozprężna 4 – listwa PCV 5 – rowek do prowadzenia ścieżki 
klejowej oraz klejo-uszczelniacz 6 – klej poliuretanowy do styroduru, zaprawa klejowa  z worka  7 – rowki zwiększające przyczepność do 
podłoża 8 – wkręt montażowy 9 – listwa zaczepowa 10 – kołki/wkręty montażowe * istnieje możliwość montażu listwy L01XT w pierwszej 
kolejności do profilu, a następnie do ościeża, pod warunkiem wcześniejszego wypoziomowania i przygotowania podłoża. 11 – blacha 
montażowa  
Uwaga: profile: PR00XT, PR01XT,  PR02XT, PR03XT, PD01XT można również mocować mechanicznie bezpośrednio do podłoża (patrz 
rysunek PR02XT*) 
   Jeżeli instrukcja producenta okien nie zabrania przewiercania dolnej części ramy oraz nie ma odrębnych przeciwwskazań, dopuszcza się 
mocowanie dolnej części okna przy użyciu mocowań mechanicznych w postaci dybli, wkrętów przewiercając się przez ramę i profil 
podokienny. Rozstaw mocowań mechanicznych narzuca producent okien i najczęściej jest on zależny od podziału i koloru okna. Należy 
pamiętać o konieczności stosowania odpowiednich klejo-uszczelniaczy w miejscu wkręcania śrub lub dybli. 
 
UWAGA ! Jeżeli nie jest w okresie 30 dni przewidywany montaż parapetów zewnętrznych należy pokryć powierzchnię profilu 
podokiennego narażonego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych cienką warstwą podkładowej masy tynkarskiej (np.: 
Cerplast Atlas). W okresie słonecznym i wysokich temperatur; elementów z polistyrenu XPS nie wolno przykrywać z zewnątrz foliami 
lub innymi materiałami przeźroczystymi. System profili i listew podokiennych nie może być stosowany do stolarki p-poż. ani 
traktowany jako hydroizolacja. 
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WSKAZÓWKI MONTAŻOWE PODWALIN POD DRZWI TYPU HS, HST ORAZ POSZERZEŃ 
POD PROGI DRZWIOWE, BALKONOWE i OŚCIEŻNICE. 

  
Poniżej przedstawiamy Państwu wytyczne dotyczące montażu podwalin pod drzwi typu HS, HST oraz poszerzeń pod progi drzwiowe, balkonowe i 

ościeżnice. Materiał, z którego zbudowane są podwaliny i poszerzenia to specjalnie utwardzany polistyren ekspandowany KLINARYT. 
Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu uniknąć problemów, które mogą wynikać z nieprawidłowości montażu HS i innych elementów stolarki 

okiennej i drzwiowej. Wszystkie informacje należy odnosić do całego asortymentu podwaliny i poszerzeń. 
Dobór materiałów takich jak kleje, taśmy, uszczelniacze zostaje po stronie wykonawcy, niemniej jednak zalecane są materiały, które nie będą 

wzbudzały wątpliwości w zakresie stosowania z materiałem podłoża oraz KLINARYTU. Znani producenci chemii budowlanej, posiadają w swojej 
ofercie wysokiej jakości bezrozpuszczalnikowe klejo-uszczelniacze, które z powodzeniem można stosować przy montażu podwalin i poszerzeń. 

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją producenta. Gwarantujemy zachowanie właściwości użytkowych naszych produktów pod 
warunkiem dostosowania się do poniższych zaleceń montażowych. Połączenie progu HS z naszą podwaliną zostało przebadane pod kątem 

wiatroszczelności: klasa C5, wodoszczelności: E900 oraz przepuszczalności powietrza: klasa 4. 
 

1. Przygotowanie podłoża. 
 
Powierzchnia, na której będzie montowana podwalina/poszerzenie musi być wypoziomowana. Jest to bardzo istotne aby zredukować do minimum 
ryzyko nierównomiernego rozłożenia naprężeń ściskających. Dodatkowo powierzchnia, na której ma być postawiony KLINARYT powinna być 
gładka, bez ubytków, luźnych elementów betonu i sucha. 

                       
2. Przygotowanie podwaliny/poszerzenia 

 
Przed montażem należy przygotować odpowiednią długość podwalin/poszerzeń tak aby zostawić luz montażowo-dylatacyjny około 1 cm od 
ościeży. Gdy zachodzi konieczność docięcia podwaliny/poszerzenia na wymiar można to zrobić piłką do metalu, drewna. Należy starać się aby 
płaszczyzna odcięta była od strony ościeży. 
 
W związku z tym, że montaż drzwi HS, HST wymaga bardzo dużej staranności i dokładności, a przy tym jest trudny ze względu na duże wymiary 
oraz ciężar, podwaliny/poszerzenia można montować na dwa sposoby. Wybór wariantu zależy od sytuacji montażowej na miejscu wbudowania 
elementu stolarki oraz wykonawcy. 
 
WARIANT 1 - MONTAŻ PODWALINY/POSZERZENIA W CZĘŚCIACH DO PROGU/OŚCIEŻNICY 
 
 Pkt. 1. W tym wariancie najwygodniej jest położyć element stolarki, do którego ma być przymocowana podwalina/poszerzenie poziomo na 
przygotowany wcześniej stół lub podpory aby leżał stabilnie i był łatwy dostęp do progu/ościeżnicy od spodu. Następnie po upewnieniu się, że 
podwaliny/poszerzenia idealnie pasują do progu/ościeżnicy; przystępujemy do wklejania. Pierwszym krokiem jest pokrycie górnej płaszczyzny 
podwaliny/poszerzenia klejo-uszczelniaczem. W przypadku HS zaleca się położenie minimum czterech ścieżek klejowych. Należy stosować 
odpowiednie klejo-uszczelniacze (patrz wstęp do niniejszej instrukcji.). Następnie wsuwamy podwalinę/poszerzenie w próg/ościeżnicę, 
odpowiednio ustawiamy i mocno dociskamy. Całość zespalamy stosując ściski stolarskie. Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest dodatkowe 
przykręcenie podwaliny/poszerzenia do progu/ościeżnicy od dołu. Bardzo dobrze nadają się do tego wkręty ciesielskie z łbem z podkładką. Wkręt 
powinien przechodzić przez dolną listwę PCV. Uwaga! Konieczne jest dobranie odpowiedniej długości wkręta aby nie przewiercić na wylot progu 
HS-a, ościeżnicy. W przypadku progów niskich ta operacja nie jest możliwa. W ten sam sposób przyklejamy pozostałe odcinki 
podwaliny/poszerzenia, przy czym bardzo ważne jest pokrycie klejo-uszczelniaczem powierzchni doczołowej. Podwalinę/poszerzenie dociskamy 
do progu i dosuwamy do wcześniej przyklejonego elementu. Łącze pokrywamy klejo-uszczelniaczem, a nadmiar usuwamy. 
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Pkt.2 Po przyklejeniu ca³ej podwaliny do progu, wczepiamy kotwy monta¿owe w doln¹ listwê po 3 szt./1 mb i przykrêcamy je wkrêtem 

monta¿owym. Nastêpnie rozprowadzamy po powierzchni pod³o¿a klej poliuretanowy do styropianu ewentualnie klejo-uszczelniacz (patrz wstêp

do niniejszej instrukcji). Ca³oœæ ostro¿nie wsuwamy w miejsce wbudowania i stawiamy na równe, noœne i wypoziomowane pod³o¿e. Zamiast 

kotew monta¿owych mo¿na równie¿ u¿yæ stalowych k¹towników monta¿owych np. Knelsen i bezpoœrednio przykrêciæ je do Klinarytu oraz do

pod³o¿a od wewn¹trz. Zaleca siê 3 szt./1 mb oraz wkrêty o d³ugoœci minimum 80 mm. Po wypoziomowaniu uzupe³niamy szczeliny dylatacyjne

miêdzy murem a podwalin¹ klejo-uszczelniaczem.

Mocowanie przy pomocy kotew monta¿owych Mocowanie przy pomocy k¹towników monta¿owych

1 – taœma rozprê¿na 2 – listwa „T” 3 – rowek do prowadzenia œcie¿ki klejowej oraz klejo-uszczelniacz 4 – listwa zaczepowa 5 – kotwa

monta¿owa 6 – wkrêt mocuj¹cy 7 – klej poliuretanowy lub zaprawa klejowa z worka 8 – ko³ki monta¿owe 9 – wkrêt ciesielski 10 – k¹townik

monta¿owy

WARIANT 2 - MONTA¯ PODWALINY W CA£OŒCI DO PROGU

W tym wariancie pierwszym etapem jest przygotowanie podwaliny na ¿¹dan¹ d³ugoœæ, a nastêpnie na³o¿enie HS z góry i po³¹czenie w ca³oœæ. 

Na równym, noœnym i wypoziomowanym pod³o¿u uk³adamy element podwaliny, a nastêpnie za pomoc¹ klejo-uszczelniacza tak jak w wariancie 

1 ³¹czymy ze sob¹ kolejne odcinki w ca³oœæ. Bardzo wa¿ne jest utrzymanie u³o¿onych podwalin w linii. Nastêpnie górn¹ czêœæ podwaliny

pokrywamy œcie¿kami klejo-uszczelniacza i nak³adamy HS. W tym wariancie nie potrzebujemy œcisków stolarskich. Tak zmontowany zestaw 

przenosimy w miejsce wbudowania postêpuj¹c zgodnie z opisem w pkt 2.

Uwaga! Mo¿na równie¿ od razu wklejaæ podwalinê w miejscu wstawienia HS. Nale¿y tylko pamiêtaæ najpierw o wytrasowaniu linii podwaliny, 

przyklejeniu podwaliny do pod³o¿a i utrzymaniu ca³oœci w linii tak aby próg idealnie wpasowa³ siê w podwalinê.

Przy zachowaniu takich samych zasad montuje siê poszerzenia pod progi drzwiowe.

Elementy z Klinarytu nie mog¹ byæ stosowane do stolarki p-po¿.

Wa¿ne: w przypadku nara¿enia Klinarytu na intensywne dzia³anie promieni s³onecznych zaleca siê pokrycie podwaliny podk³adem
podtynkowym (np.: Cerplast Atlas). Elementy z Klinarytu nie mog¹ byæ traktowane jako hydroizolacja.

NIE WOLNO POKRYWAÆ KLINARYTU ŒRODKAMI ZAWIERAJ¥CYMI ROZPUSZCZALNIKI I INN¥ AGRESYWN¥ 
CHEMIÊ.

p y p y y p y p y ¹ y
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WSKAZÓWKI MONTA¯OWE PROFILIU PODOKIENNEGO PR00XTW - „KIK”

     Przebieg prac monta¿owych przebiega nastêpuj¹co (pomijamy przygotowanie profilu i okiennego oraz otworu okiennego, gdy¿ te czynnoœci 

opisane s¹ na stronie 8):

1. Przygotowanie otworu okiennego.
2. Przygotowanie profilu podokiennego.
3. Wyznaczanie miejsca wbudowania profilu podokiennego.
4. Przyklejanie profilu podokiennego do muru.

Wariant (1) – monta¿ na klej poliuretanowy do styropianu

Pierwsz¹ czynnoœci¹ jest zamocowanie do metalowej szyny gwintowanego elementu konsoli, który zapewnia regulacjê wysokoœci, zgodnie z

zaleceniami producenta. Kolejnym etapem jest rozprowadzenie na ca³ej doczo³owej powierzchni profilu podokiennego warstwy odpowiedniego

kleju lub klejo-uszczelniacza, (np.: Tytan FIX2, Tytan FIX2 Rapid, Tremco Illbruck SP150).

Nastêpnie w przypadku monta¿u profilu podokiennego na klej do styropianu w postaci nierozprê¿nego kleju poliuretanowego do styropianu lub

styroduru (np.: Tytan EOS, Tremco Illbruck PU010) nanosimy œcie¿ki kleju na mur, tworz¹c zamkniêty obwód w postaci prostok¹ta. Bardzo

wa¿ne jest aby œcie¿ka zewnêtrzna kleju by³a poprowadzona maksymalnie blisko krawêdzi muru. Uwaga: Nie dopuszcza siê stosowania piany

pistoletowej rozprê¿nych do monta¿u okien. Nastêpnie tym samym klejem wype³niamy specjalnie przygotowane naciêcia na spodzie profilu

podokiennego.  Tak przygotowany parapet nak³adamy na oœcie¿e, dosuwamy do œciany i dociskamy, pilnuj¹c aby profil znalaz³ siê we wczeœniej 

wytrasowanym przez nas miejscu. Nadmiar uszczelniacza, który pojawi siê miêdzy œcian¹, a profilem usuwamy. Ca³oœæ dociskamy i 

sprawdzamy poziom. Czynnoœæ powtarzamy przy kolejnych elementach. Na zakoñczenie sprawdzamy jeszcze raz poziom. Uszczelniacz 

stosujemy w ten sam sposób doklejaj¹c kolejne profile do siebie.

Kolejnym krokiem jest zamocowanie konsol noœnych w tych samych miejscach, w których spod ciep³ego parapetu wystaj¹ gwintowane

trzpienie. Przyk³adamy konsolê w miejscu pod trzpieniem, na takiej wysokoœci aby mieæ swobodny dostêp do elementów regulacji wysokoœci. 

Odznaczamy punkty, w których wiercimy otwory. Nastêpnie mocujemy konsole za pomoc¹ ko³ków monta¿owych. Po zamontowaniu

wszystkich konsol, sprawdzamy jeszcze raz poziom ciep³ego parapetu, ewentualne drobne odchylenia od poziomu, za³amania likwidujemy za 

pomoc¹ regulacji konsol.

                 

Wariant (2) – monta¿ na zaprawê klejow¹ do styropianu

W przypadku monta¿u profilu podokiennego na zaprawê klejow¹ nanosimy wczeœniej przygotowan¹ zaprawê (zgodnie z wytycznymi

producenta) na oœcie¿e. Klej nak³adamy tak zwanym „grzebieniem” wykorzystywanym w budownictwie do przyklejania p³ytek. Ta metoda

pozwala nam na wprowadzanie drobnych korekt w usytuowaniu profilu, oraz w przypadku niewielkiego braku poziomu otworu okiennego

uzyskania tego poziomu przez na³o¿enie odpowiedniej iloœci kleju. Pozosta³e czynnoœci wykonujemy jak w wariancie 1.

W jednym i drugim wariancie nie stosuje siê ¿adnych klocków podk³adowych, ani klinów monta¿owych, poniewa¿ ciê¿ar stolarki przenoszony

jest przez profil na mur oraz konsole i dlatego profil musi przylegaæ ca³¹ swoj¹ powierzchni¹ do powierzchni oœcie¿y. W tym wariancie

obowi¹zuj¹ wszystkie wczeœniej opisane procedury – czyli stosowanie klejo-uszczelniacza na g³owicy, uszczelnienie ³¹czy oraz koniecznoœæ

przygotowania poziomu pod³o¿a.

Dobór iloœci, rodzaju oraz rozmieszczenia konsol musi byæ zgodny z wytycznymi producenta – firmy Knelsen.

System KIK nie mo¿e byæ stosowany w przypadku stolarki ppo¿.

Dalsze kroki identyczne jak w przypadku monta¿u PR00XT, PR01XT, PR02XT, PD01XT, L01XT:

5. Uszczelnienie po³¹czenia pomiêdzy profilem a œcian¹. 
6. Uszczelnianie po³¹czeñ miêdzy profilami. 
7. Uszczelnianie styku po³¹czenia miêdzy profilem podokiennym a ram¹ okienn¹.
8. Monta¿ okna.
9. Dodatkowe uwagi do monta¿u  pó³profili podokiennych PR00, PR01, PR00XTW-„KIK”, profili drzwiowych PD01 i listew L01.

1 – taœma rozprê¿na 2 – listwa „T” 3 – rowek do prowadzenia

œcie¿ki klejowej oraz klejo-uszczelniacz

4 – metalowa szyna  5 – klej poliuretanowy z puszki lub

klej suchy z worka 6 – listwa zaczepowa 7 – wkrêt mocuj¹cy

8 – kotwa monta¿owa 9 – ko³ki monta¿owe 10 – nakrêtki do regulacji

11 – gwintowany trzpieñ  12 – konsola k¹towa

WA¯NE: w przypadku nara¿enia ciep³ego
parapetu na intensywne dzia³anie promieni
s³onecznych zaleca siê pokrycie podwaliny

podk³adem podtynkowym (np.: Cerplast Atlas).

NIE WOLNO POKRYWAÆ KLINARYTU ŒRODKAMI ZAWIERAJ¥CYMI
ROZPUSZCZALNIKI I INN¥ AGRESYWN¥ CHEMIÊ.
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WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
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FARTUCHY EPDM
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Fartuchy  EPDM do fasad aluminiowych oraz   systemów okienno-drzwiowych 
aluminiowych, stalowych, drewnianych i PVC. Fartuchy wykonujemy zewnętrzne 
paroprzepuszczalne i wewnętrzne paroszczelne w dowolnych wariantach montażu na 
zamówienie klienta.

• zakres szerokość fartucha: 20mm - 1700mm,
• standardowe grubości fartucha: 0,60mm, 0,75mm, 1,00mm, 1,50mm

                

                 Wariant nr 1

Fartuch  EPDM  z taśmą butylową
z jednej lub obu stron pasa.                                      

                                                                                                  

      

Wariant nr 2

                                                              Fartuch EPDM z  klipsem (uszczelką) 
do montażu  w profilu systemowym.

                       Wariant  nr 3

Fartuch EPDM cięty + specjalistyczny klej 
do łączenia z różnymi podłożami.
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Fartuch EPDM gr. 0,75 mm, paroprzepuszczalny  z klipsem systemowym

Fartuch EPDM gr.1,0 mm, paroprzepuszczalny z klipsem systemowym

14,34 zł

7,23 zł

Szerokość 
fartucha

Cena netto 
(PLN/1mb) 

wrzystkie rodzaje 
klipsów

12,72 zł

6,29 zł

8,61 zł

9,56 zł

11,48 zł

450 mm

200 mm

250 mm

100 mm

Szkic zaczepu / klipsa Typ fartucha Grubość 
fartucha

p a
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny 150 mm

400 mm

500 mm

300 mm

350 mm

10,51 zł0,75 mm

15,44 zł

8,74 zł

250 mm 9,77 zł

400 mm 14,26 zł

450 mm 15,80 zł

300 mm 11,18 zł

350 mm 12,61 zł

200 mm

500 mm

Szkic zaczepu / klipsa Typ fartucha Grubość 
fartucha

17,27 zł

6,76 zł

150 mm 8,41 zł

Cena netto 
(PLN/1mb) 

wrzystkie rodzaje 
klipsów

Szerokość 
fartucha

1,0 mm

p a
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

100 mm
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Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroszczelny z klipsem systemowym 

Fartuch EPDM gr.1,0 mm, paroszczelny z klipsem systemowym

500 mm 17,01 zł

450 mm 15,64 zł

400 mm

350 mm 13,24 zł

300 mm 11,90 zł

250 mm 10,79 zł

100 mm

14,47 zł

150 mm 8,10 zł

200 mm 9,56 zł

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny
0,75 mm

Szkic zaczepu / klipsa Typ fartucha Grubość 
fartucha

Cena netto 
(PLN/1mb) 

wrzystkie rodzaje 
klipsów

Szerokość 
fartucha

6,90 zł

Szkic zaczepu / klipsa Typ fartucha Grubość 
fartucha

Cena netto 
(PLN/1mb) 

wrzystkie rodzaje 
klipsów

Szerokość 
fartucha

500 mm 20,49 zł

12,20 zł

300 mm 13,72 zł

15,21 zł

250 mm

400 mm

350 mm

16,74 zł

450 mm 19,15 zł

7,81 zł

150 mm 9,17 zł

200 mm 10,69 zł

100 mm

1,0 mm

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny
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Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroprzepuszczalny z klipsem systemowym i taśmą butylową 
szerokości: 15mm, 30mm lub 50mm

Fartuch EPDM gr.1,0 mm, paroprzepuszczalny z klipsem systemowym i taśmą butylową 
szerokości: 15mm, 30mm lub 50mm

Klips i butyl 
szer. 15 mm

Klips i butyl 
szer. 30 mm

Klips i butyl 
szer. 50 mm

0,75 mm

p a
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

Szkic 

150 mm 9,04 zł 9,51 zł 10,04 zł

400 mm 14,53 zł 15,00 zł 15,53 zł

350 mm 13,28 zł 13,75 zł 14,29 zł

500 mm 17,25 zł

100 mm 8,10 zł 8,57 zł

Typ fartucha Grubość 
fartucha

9,11 zł

300 mm 12,32 zł 12,79 zł 13,32 zł

250 mm

450 mm 16,15 zł 16,62 zł

11,37 zł 11,84 zł 12,37 zł

200 mm 10,42 zł 10,89 zł 11,42 zł

17,15 zł

Szerokość 
fartucha

Cena netto (PLN/1mb)

17,71 zł 18,25 zł

Klips i butyl 
szer. 15 mm

Klips i butyl 
szer. 30 mm

Klips i butyl 
szer. 50 mm

1,0 mm

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

Szkic 

100 mm 8,57 zł 9,04 zł 9,57 zł

150 mm 10,22 zł 10,69 zł 11,22 zł

200 mm 10,55 zł 11,02 zł 11,56 zł

250 mm 11,58 zł 12,05 zł 12,59 zł

300 mm 12,99 zł

Szerokość 
fartucha

13,46 zł 13,99 zł

350 mm 14,42 zł 14,89 zł 15,43 zł

400 mm 16,07 zł 16,54 zł 17,07 zł

450 mm 17,61 zł 18,08 zł 18,61 zł

500 mm 19,08 zł 19,55 zł 20,09 zł

Cena netto (PLN/1mb)
Typ fartucha

Grubość 
fartucha
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Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroszczelny z klipsem systemowym i taśmą butylową szerokości:
15mm, 30mm lub 50mm

Fartuch EPDM gr.1,0 mm, paroszczelny z klipsem systemowym i taśmą butylową szerokości    
15mm, 30mm lub 50mm

Klips i butyl szer. 
15 mm

Klips i butyl szer. 
30 mm

Klips i butyl szer. 
50 mm

8,70 zł 9,17 zł

400 mm 16,28 zł 16,75 zł

350 mm 15,05 zł 15,52 zł

9,91 zł 10,38 zł

13,07 zł

0,75 mm

Szerokość 
fartucha

9,71 zł

17,29 zł

16,05 zł

11,37 zł 11,84 zł 12,37 zł

300 mm 13,71 zł 14,18 zł 14,72 zł

250 mm 12,60 zł 13,60 zł

100 mm

Szkic Typ fartucha
Grubość 
fartucha

200 mm

150 mm

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

18,45 zł

19,82 zł19,28 zł18,81 zł500 mm

10,91 zł

Cena netto (PLN/1mb)

450 mm 17,45 zł 17,92 zł

Klips i butyl szer. 
15 mm

Klips i butyl szer. 
30 mm

Klips i butyl szer. 
50 mm

1,0 mm

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

300 mm 15,52 zł 15,99 zł

Szerokość 
fartucha

Cena netto (PLN/1mb)

12,96 zł 13,50 zł

250 mm 14,01 zł 14,47 zł 15,01 zł

20,96 zł 21,42 zł 21,96 zł

Szkic zaczepu Typ fartucha
Grubość 
fartucha

100 mm 9,61 zł 10,08 zł 10,62 zł

150 mm 10,98 zł 11,45 zł 11,98 zł

200 mm 12,49 zł

500 mm 22,29 zł 22,76 zł 23,30 zł

400 mm

16,53 zł

350 mm 17,02 zł 17,49 zł 18,02 zł

18,55 zł 19,01 zł 19,55 zł

450 mm
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Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroprzepuszczalny z taśmą butylową szerokości:
15mm, 30mm lub 50mm 

Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroprzepuszczalny z dwoma paskami butylu szerokości :
15mm + 15mm, 30mm + 30mm  lub 50mm + 50mm

Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroprzepuszczalny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm +  30mm, 15mm+ 30mm  lub 30mm + 50mm

Butyl szer. 15 mm Butyl szer. 30 mm Butyl szer. 50 mm
Szerokość 
fartucha

Cena netto (PLN/1mb)Szkic Typ fartucha Grubość 
fartucha

400 mm 9,76 zł 10,31 zł 10,86 zł

450 mm 10,42 zł 11,26 zł 11,81 zł

500 mm 11,07 zł 12,23 zł 12,77 zł

5,60 zł 6,15 zł 6,70 zł

250 mm 6,56 zł 7,10 zł 7,65 zł

300 mm 7,38 zł 7,93 zł 8,46 zł

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

0,75 mm

100 mm 3,90 zł 4,45 zł 4,98 zł

150 mm 4,71 zł 5,26 zł 5,81 zł

200 mm

350 mm 8,40 zł 8,94 zł 9,49 zł

Szerokość 
fartucha Butyl szer. 15+ 15 Butyl szer. 30 + 30 Butyl szer. 50 + 50

Cena netto (PLN/1mb)

100 mm

350 mm

400 mm

450 mm 11,54 zł 12,63 zł 13,72 zł

10,59 zł 11,68 zł 12,77 zł

7,42 zł5,24 zł 6,33 zł

11,82 zł9,64 zł 10,74 zł

7,86 zł 8,94 zł 10,04 zł

300 mm 8,78 zł 9,87 zł 10,97 zł

Szkic Typ fartucha Grubość 
fartucha

500 mm 12,49 zł 13,59 zł 14,69 zł

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

0,75 mm

150 mm 6,11 zł 7,20 zł 8,29 zł

200 mm 7,03 zł 8,13 zł 9,23 zł

250 mm

Butyl szer. 15+30 Butyl szer. 15+ 50 Butyl 30 + 50
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartuchaSzkic Typ fartucha
Grubość 
fartucha

7,59 zł 8,15 zł 8,69 zł

250 mm 8,41 zł 8,97 zł 9,51 zł

300 mm 9,33 zł 9,90 zł 10,43 zł

350 mm 10,20 zł 10,75 zł 11,29 zł

400 mm 11,14 zł 11,70 zł 12,24 zł

450 mm 12,09 zł 12,65 zł 13,19 zł

500 mm 13,06 zł 13,62 zł 14,15 zł

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

0,75 mm

100 mm 5,80 zł 6,35 zł 6,88 zł

150 mm 6,67 zł 7,22 zł 7,75 zł

200 mm
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Fartuch EPDM gr.1,0 mm, paroprzepuszczalny z taśmą butylową szerokości:
15mm, 30mm lub 50mm 

Fartuch EPDM gr. 1,0 mm, paroprzepuszczalny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm + 15mm, 30mm + 30mm  lub 50mm + 50mm

Fartuch EPDM gr. 1,0 mm, paroprzepuszczalny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm +  30mm, 15mm+ 30mm  lub 30mm + 50mm

Butyl szer. 15 mm Butyl szer. 30 mm Butyl szer. 50 mm
Szerokość 
fartucha

Cena netto (PLN/1mb)
Szkic Typ fartucha Grubość 

fartucha

6,79 zł 7,34 zł 7,89 zł

250 mm 8,05 zł 8,60 zł 9,13 zł

300 mm 9,16 zł 9,71 zł 10,26 zł

11,02 zł 11,57 zł

400 mm 12,14 zł 12,69 zł 13,23 zł

450 mm 13,39 zł 13,94 zł 14,49 zł

500 mm 14,65 zł 15,20 zł 15,75 zł

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

1,0 mm

100 mm 4,50 zł 5,03 zł 5,58 zł

150 mm 5,60 zł 6,15 zł 6,70 zł

200 mm

350 mm 10,47 zł

Butyl szer. 15+ 15 Butyl szer. 30 + 30 Butyl szer. 50 + 50
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartucha
100 mm

Szkic Typ fartucha Grubość 
fartucha

10,40 zł

250 mm 8,22 zł 10,43 zł 11,53 zł

300 mm 9,35 zł 11,66 zł 12,76 zł

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

1,0 mm

5,84 zł 6,92 zł 8,02 zł

150 mm 6,07 zł 8,09 zł 9,17 zł

200 mm

350 mm 10,56 zł 12,81 zł 13,90 zł

400 mm

500 mm 15,48 zł 16,56 zł 17,66 zł

11,72 zł 14,06 zł 15,14 zł

450 mm 14,22 zł 15,30 zł 16,40 zł

6,99 zł 9,32 zł

Butyl szer. 15+30 Butyl szer. 15+ 50 Butyl 30 + 50
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartucha
Szkic Typ fartucha Grubość 

fartucha

pa
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

1,0 mm

100 mm 6,39 zł 6,95 zł 7,49 zł

150 mm 7,55 zł 8,10 zł 8,64 zł

200 mm 8,78 zł 9,33 zł 9,87 zł

250 mm 9,90 zł 10,46 zł 10,99 zł

300 mm 11,13 zł 11,69 zł 12,23 zł

500 mm 16,03 zł 16,59 zł 17,13 zł

350 mm 12,28 zł 12,83 zł 13,36 zł

400 mm 13,52 zł 14,07 zł 14,61 zł

450 mm 14,77 zł 15,33 zł 15,87 zł
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Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroszczelny z butylem szerokości 15mm, 30mm lub 50mm 

Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroszczelny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm + 15mm, 30mm + 30mm  lub 50mm + 50mm

Fartuch EPDM gr.0,75 mm, paroszczelny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm +  30mm, 15mm+ 30mm lub 30mm + 50mm

Butyl szer. 15 mm Butyl szer. 30 mm Butyl szer. 50 mm
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartucha

pa
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

100 mm

Szkic Typ fartucha
Grubość 
fartucha

200 mm 6,41 zł 6,96 zł 7,51 zł

300 mm 8,94 zł 9,49 zł0,75 mm

7,58 zł

4,03 zł 4,82 zł 5,40 zł

12,77 zł

5,38 zł

8,13 zł 8,68 zł

150 mm

12,23 zł

10,04 zł

250 mm

350 mm 10,24 zł

5,92 zł 6,47 zł

450 mm 12,87 zł 13,42 zł 13,97 zł

400 mm

500 mm 14,07 zł 14,61 zł 15,16 zł

11,68 zł

10,79 zł 11,34 zł

Butyl szer. 15+ 15 Butyl szer. 30 + 30 Butyl szer. 50 + 50

Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 
fartucha

8,93 zł

300 mm 10,06 zł 11,14 zł 12,24 zł

250 mm 11,07 zł

10,04 zł

150 mm

15,81 zł

400 mm 12,36 zł 13,59 zł 14,69 zł

16,94 zł

Szkic Typ fartucha
Grubość 
fartucha

13,32 zł

500 mm 14,76 zł 15,84 zł

0,75 mm

8,89 zł 9,99 zł

7,83 zł

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

6,75 zł

350 mm 11,13 zł 12,23 zł

200 mm 7,86 zł 8,94 zł

450 mm 13,55 zł 14,72 zł

100 mm 5,64 zł 6,74 zł 7,82 zł

Butyl szer. 15+30 Butyl szer. 15+ 50 Butyl 30 + 50
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartucha

15,87 zł 16,40 zł

450 mm

300 mm 10,60 zł 11,17 zł 11,70 zł

250 mm

Szkic Typ fartucha Grubość 
fartucha

14,18 zł 14,74 zł 15,28 zł

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

100 mm

200 mm 8,41 zł 8,97 zł 9,51 zł

150 mm 7,30 zł 7,86 zł 8,40 zł

6,20 zł 6,75 zł

400 mm 13,06 zł 13,62 zł 14,15 zł

350 mm 11,69 zł 12,25 zł 12,79 zł

9,45 zł 10,00 zł 10,54 zł

7,28 zł

0,75 mm

500 mm 15,30 zł
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Fartuch EPDM gr.1,0 mm, paroszczelny z butylem szerokości 15mm, 30mm lub 50mm 

Fartuch EPDM gr. 1,0 mm, paroszczelny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm + 15mm, 30mm + 30mm  lub 50mm + 50mm

Fartuch EPDM gr. 1,0 mm, paroszczelny z dwoma paskami butylu szerokości:
15mm +  30mm, 15mm+ 30mm  lub 30mm + 50mm

Butyl szer. 15 mm Butyl szer. 30 mm Butyl szer. 50 mm

Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 
fartuchaSzkic Typ fartucha

Grubość 
fartucha

7,54 zł 8,09 zł 8,64 zł

250 mm 8,98 zł 9,53 zł 10,08 zł

300 mm 10,65 zł 11,18 zł 11,73 zł

350 mm 12,21 zł 12,76 zł 13,30 zł

400 mm 13,93 zł 14,47 zł 15,02 zł

450 mm 15,40 zł 15,95 zł 16,50 zł

500 mm 16,88 zł 17,43 zł 17,97 zł

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny
1,0 mm

100 mm 4,59 zł 5,38 zł 5,96 zł

150 mm 6,23 zł 6,78 zł 7,32 zł

200 mm

Butyl szer. 15+ 15 Butyl szer. 30 + 30 Butyl szer. 50 + 50
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartuchaSzkic Typ fartucha
Grubość 
fartucha

8,97 zł 10,07 zł 11,15 zł

250 mm 10,30 zł 11,39 zł 12,48 zł

300 mm 11,74 zł 12,84 zł 13,93 zł

14,19 zł 15,28 zł

400 mm 14,61 zł 15,84 zł 16,94 zł

450 mm 16,08 zł 17,25 zł 18,34 zł

500 mm 17,57 zł 18,65 zł 19,75 zł

pa
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

1,0 mm

150 mm 7,59 zł 8,69 zł 9,77 zł

200 mm

350 mm 13,10 zł

100 mm 6,20 zł 7,30 zł 8,38 zł

Butyl szer. 15+30 Butyl szer. 15+ 50 Butyl 30 + 50
Cena netto (PLN/1mb)Szerokość 

fartucha

12,85 zł 13,39 zł

Szkic Typ fartucha Grubość 
fartucha

17,27 zł 17,81 zł

p a
ro

sz
cz

el
ny

  w
ew

nę
trz

ny

1,0 mm

100 mm 6,76 zł 7,31 zł 7,85 zł

150 mm 8,15 zł 8,70 zł 9,24 zł

200 mm 9,53 zł 10,08 zł 10,62 zł

250 mm 10,86 zł 11,41 zł 11,94 zł

300 mm 12,31 zł

500 mm 18,12 zł 18,68 zł 19,21 zł

350 mm 13,66 zł 14,21 zł 14,74 zł

400 mm 15,30 zł 15,87 zł 16,40 zł

450 mm 16,71 zł
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Fartuch EPDM gr. 0,75 mm paroprzepuszczalny, cięty 

Fartuch EPDM gr. 0,75 mm paroszczelny, cięty

Fartuch EPDM gr. 0,75 mm całe rolki

100 mm 1,89 zł

150 mm 2,83 zł

200 mm 3,77 zł

250 mm 4,71 zł

300 mm 5,66 zł

350 mm 6,60 zł

400 mm 7,54 zł

450 mm 8,48 zł

500 mm 9,43 zł

Cena netto  
(PLN/1mb)

Zdjęcie Grubość Typ fartucha Szerokość

0,75 mm

p a
ro

pr
ze

pu
sz

cz
al

ny
 z

ew
nę

trz
ny

100 mm 2,25 zł

150 mm 3,37 zł

200 mm 4,50 zł

250 mm 5,62 zł

300 mm 6,75 zł

350 mm 7,87 zł

400 mm 9,00 zł

450 mm 10,12 zł

500 mm 11,25 zł

Zdjęcie Grubość Typ fartucha Szerokość Cena netto  
(PLN/1mb)

0,75 mm

p o
ro

sz
cz

el
ny

 w
ew

nę
trz

ny

1 - 15 rolki  16 - 30 rolek

Fartuch EPDM 
pełna rolka: 
1700mm x 

25mb

paroprzepuszczalny 
zewnętrzny

0,75 mm 18,57 zł 18,18 zł

paroszczelny 
wewnętrzny

0,75 mm 22,28 zł 21,89 zł

Opis Zdjęcie Typ Grubość Cena netto (PLN/m2)
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Kleje do łączenia fartuchów EPDM z różnymi podłożami

Contact Adhesive 5000 to klej kontaktowy na bazie polimeru. 
Może być stosowany do łączenia powierzchni z EPDM  lub 
butylu do podłoża lub jako środek gruntujący.

Odpowiednie podłoża: aluminium, twarde PCV, stal, stal 
galwanizowana, beton, beton komórkowy, drewno, EPDM, 
butyl, bitum z (wyłączeniem APP), ołów.                              

Paste Adhesive 3300 to klej kontaktowy na bazie polimeru o 
dużej lepkości z niewielką domieszką rozpuszczalnika. Może 
być stosowany do łączenia powierzchni z EPDM  lub butylu do 
podłoża lub jako środek gruntujący. 

Odpowiednie podłoża: aluminium, twarde PCV, stal, stal 
galwanizowana, beton, beton komórkowy, drewno, EPDM, 
butyl, szkło akrylowe, bitum, ołów.                              

Klej 9830 jest to wysokiej jakości klej kontaktowy o 
uniwersalnym zastosowaniu. Produkt charakteryzuje 
wysoka siła wiązania, odporność na wysokie temperatury. 
Jest szybkoschnący i gotowy do natychmiastowego 
użycia.

Odpowiednie podłoża : laminaty HPL, płyty meblowe, 
EPDM  i prawie wszystkie rodzaje pokryć dachowych, 
gumy, blachy, korka, aluminium, TPO, HPL, drewna, 
wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych (za wyjątkiem 
PE i PP) .

Primer 9800 to uszczelniacz na bazie silikonu, niskiej 
zawartości rozpuszczalników. Do stosowania na podłożach 
porowatych i absorpcyjnych przed położeniem fartuchów 
EPDM mocowanych Paste Adhesive 3300

Odpowiednie podłoża: podłoża mineralne - beton, beton 
komórkowy , kamień, perlit, płyty mineralne.                 
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Primer 9800 6 l 2 szt. 221,00 zł

Primer - wiadro

Opis Zdjęcie Pojemność Opakowanie 
zbiorcze

Cena netto  
(PLN/1szt)

Klej 9830 
(butla+wąż 
+pistolet)

22 l 1 kpl. 2 600,00 zł

Klej 9830 
(butla) 22 l 1 szt. 1 690,00 zł

Klej - w pojemniku ciśnieniowym

Opis Zdjęcie Pojemność Opakowanie 
zbiorcze

Cena netto  
(PLN/1szt)

Klej - w spreju

Opis Zdjęcie Pojemność Opakowanie 
zbiorcze

Cena netto  
(PLN/1szt)

Klej 9830 500 ml 12 szt. 37,70 zł

Klej w folii

Opis Zdjęcie Pojemność Opakowanie 
zbiorcze

Cena netto  
(PLN/1szt)

Paste Adhesive 
3300 600 ml 12 szt. 24,96 zł

Klej - wiadro

Contact 
Adhesive 5000 5,3 kg 2 szt. 163,80 zł

Opis Zdjęcie Pojemność Opakowanie 
zbiorcze

Cena netto  
(PLN/1szt)
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FK-20 Klips do kanału 2,8 mm Gealan, Rehau, Aluplast, Drutex

FK-30 Klips do kanału 3,0 mm Aluprof MB-86                       
INOUTIC (DECEUNINCK)-PVC

FK-40 Klips do kanału 4,0 mm Yawal FA 50N, Schuco-PVC,           
KBE System 76             

FK-46 Klips do kanału 4,6 mm Ponzio PF152 i PE68 

FK-50 Klips do kanału 5,0 mm
Aluprof MB-SR50 i MB-70             

Reynaers                          
Brugmann-PVC, Salamander-PVC

FK-57 Klips do kanału 5,7 mm Aluprof MB-70                       
Veka-PVC

FK-60 Klips do kanału 6,0 mm Schuco , Aluron

FK-70 Klips do kanału 7,0 mm Schuco 

FK-90 Klips do kanału 9,0 mm Blyweert , Yawal 

FK-100 Klips do kanału 10,0 mm Reynaers, Schuco, Aliplast

FK-120 Klips do kanału 12,0 mm Blyweert 

FK-140 Klips do kanału 14,0 mm Reynaers, Aliplast 

(do cennika 2017r.)

Klips Opis Odpowiednik

LEGENDA                    
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