
  Wszystkie ceny w cenniku są cenami 
w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią ni-
niejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na
www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .  

Tuplex  zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy
cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi kata-
logowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego po-
wiadomienia.

CENNIK
2021

Cennik ważny od 01.06.2021.



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

23
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

23
Cennik ważny od 27.04.2020

polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy26Objaśnienie symboli

BUDOWNICT WO

Standardowa długość sztang: 6 mb.

Nazwa Index Kod
Wymiar 
A x B x C

(mm)
Szkic przekroju Cena 

(zł/mb)

do systemu FT09, dł. 6m 1007845 FT09-Z 45 x 76 15,10

do systemu FT09, dł. 6m 1007844 FT09-S 38,8 x 36 x 7 13,70

do systemu FT09, dł. 6m 1007842 FT09-B 38 x 50 x 6,7 12,50

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

24
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

24
Cennik ważny od 27.04.2020

polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy27Objaśnienie symboli

BUDOWNICT WO

Standardowa długość sztang: 6 mb.

Nazwa Index Kod
Wymiar 
A x B x C

(mm)
Szkic przekroju Cena 

(zł/mb)

do systemu FT09, dł. 6m 1007843 FT09-K 96 x 50 x 36 23,10

do systemu FT09, dł. 6m 1007846 FT09-Y 96 x 86 x 36 26,00

1008107 FT09-C 21 x 7 63,50 zł/opak.

PROFILE SPECJALNE ELEWACYJNE



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

25
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

25
Cennik ważny od 27.04.2020

 polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy28Objaśnienie symboli

Główne zalety
 Podwójny lakier PET  
 Pełna zgodność kolorystyczna z kompozytem REYNOBOND 55®

Popularne zastosowania
 Obróbki blacharskie w budownictwie np.: kosze, podbitki, parapety itp.

W ofercie posiadamy również surowe blachy aluminiowe. W sprawie cen prosimy o kontakt z Działami Sprzedaży Tuplex.

Materiał Kolor Szerokość (mm) Długość (mm) Cena (pln/m2)

BLACHA ALUMINIOWA REYNOLUX® TRIM

1 mm
3005 H44 / 3003 H44

z lakierem PET

Srebrny metalik, srebrny dymiony,
jasny szary, antracyt

1250 3200
4000

93,00  
1500 92,00  

1,5 mm
3005 H44 / 3003 H44

z lakierem PET

Srebrny metalik, srebrny dymiony,
jasny szary, antracyt

1250 3200
4000

125,00  
1500 123,00  

BK3040

B U D O W N I C T W O

MATERIAŁY DEKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE

 polecamy
 nowość

 produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od 04 maja 2011.
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy20Objaśnienie symboli

Index Opis JM Cena zł/JM

52-100385 Podwójna konsola 160-200x50x3 ø 9 szt. 13,65 

56-100386 Konsola płaska pojedyncza 80x150 #4 mm szt. 6,47

57-100387 Konsola płaska podwójna 160x150 #4 mm szt. 11,39 

56-100388 Konsola płaska pojedyncza 80x200 #4 mm szt. 7,37

57-100389 Konsola płaska podwójna 160x200 #4 mm szt. 13,19

56-100390 Konsola płaska pojedyncza 80x250 #4 mm szt. 8,69 

57-100391 Konsola płaska podwójna 160x250 #4 mm szt. 15,84

56-100392 Konsola płaska pojedyncza 80x300 #4 mm szt. 10,80

57-100393 Konsola płaska podwójna 160x300 #4 mm szt. 20,07

56-100394 Konsola płaska pojedyncza 80x350 #4 mm szt. 12,65

67-100395 Konsola płaska podwójna 160x350 #4 mm szt. 23,77

50-100426 Profil spinki INV mb. 21,22

30-600429 Gumka do profili 50-100377 INV szt. 0,30 

30-200445 Blaszka ślizgowa do spinki regulacyjnej 100 szt 31,00 

02-100430 Profil narożny systemu GRIP mb. 14,93 

51-100431 Konsola 80-180x50x3 ø 11 szt. 6,90 

51-100432 Konsola 80-180x50x3 ø 9 szt. 6,90 

52-100433 Podwójna konsola 160-180x50x3 ø 11 szt. 12,12 

52-100434 Podwójna konsola 160-180x50x3 ø 9 szt. 12,12 

51-100441 Konsola 80-230x50x3 ø 11 szt. 9,29 

51-100442 Konsola 80-230x50x3 ø 9 szt. 9,29 

52-100443 Podwójna konsola 160-230x50x3 ø 11 szt. 16,91 

52-100444 Podwójna konsola 160-230x50x3 ø 9 szt. 16,91 

50-100435 Profil Ypsilon mb. 22,91 

58-100436 Poprzeczka do profilu Ypsilon mb. 3,98 

58-100437 Blokada do profilu Ypsilon szt. 1,69 

50-100438 Profil zawieszki do T-profili fasadowych mb. 16,79 

58-100439 Zawieszka do profili T-profili fasadowych szt. 2,91 

59-100446 Zawieszka do kaset kompozytowych ,
płaska 41mm szt. 

59-100447 Zawieszka do kaset kompozytowych ,
płaska 60mm szt. 

59-100448 Zawieszka do kaset kompozytowych ,
kątowa 41mm szt. 

59-100449 Zawieszka do kaset kompozytowych ,
kątowa 60mm szt. 

02-100337 Profil Z do montażu niewidocznego
wewnętrznego mb. 5,39 

02-100338 Profil Z perforowany do montażu
niewidocznego wewnętrznego mb. 7,65 

56-100339 Konsola płaska montażowa WP-Interior szt. 3,75 

30-200452 Blaszka do elewacji typu siding 100 szt 135,86 

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ TUPLEX

Index Opis JM Cena zł/JM

00-100228 T-profil fasadowy 100x50 mb. 16,20

00-100263 T-profil fasadowy 140x50 mb. 24,22

50-100346 T-profil 100x50x2 mb. 17,52 

51-100347 Konsola 80-60x40x3 ø 11 szt. 4,14 

51-100348 Konsola 80-60x40x3 ø 9 szt. 4,14 

53-100349 Konsola 40-60x40x3 ø 11 szt. 3,35 

53-100350 Konsola 40-60x40x3 ø 9 szt. 3,35 

52-100351 Podwójna konsola 160-60x40x3 ø 11 szt. 6,90 

52-100352 Podwójna konsola 160-60x40x3 ø 9 szt. 6,90 

51-100353 Konsola 80-80x50x3 ø 11 szt. 4,68 

51-100354 Konsola 80-80x50x3 ø 9 szt. 4,68 

54-500355 Podkładka izolacyjna konsoli 80/50 szt. 1,57

52-100356 Podwójna konsola 160-80x50x3 ø 11 szt. 7,94

52-100357 Podwójna konsola 160-80x50x3 ø 9 szt. 7,94

51-100358 Konsola 80-100x50x3 ø 11 szt. 5,02

51-100359 Konsola 80-100x50x3 ø 9 szt. 5,02

52-100360 Podwójna konsola 160-100x50x3 ø 11 szt. 8,61

52-100361 Podwójna konsola 160-100x50x3 ø 9 szt. 8,61

51-100362 Konsola 80-120x50x3 ø 11 szt. 5,36 

51-100363 Konsola 80-120x50x3 ø 9 szt. 5,36 

52-100364 Podwójna konsola 160-120x50x3 ø 11 szt. 9,27

52-100365 Podwójna konsola 160-120x50x3 ø 9 szt. 9,27

51-100366 Konsola 80-140x50x3 ø 11 szt. 5,71

51-100367 Konsola 80-140x50x3 ø 9 szt. 5,71

52-100368 Podwójna konsola 160-140x50x3 ø 11 szt. 9,94

52-100369 Podwójna konsola 160-140x50x3 ø 9 szt. 9,94

51-100370 Konsola 80-160x50x3 ø 11 szt. 6,05 

51-100371 Konsola 80-160x50x3 ø 9 szt. 6,05 

52-100372 Podwójna konsola 160-160x50x3 ø 11 szt. 10,60 

52-100373 Podwójna konsola 160-160x50x3 ø 9 szt. 10,60 

50-100376 L – profil fasadowy 60*45 mm mb. 10,56 

50-100377 Profil fasadowy montażu niewidocznego mb. 17,94

55-100378 Spinka szt. 2,75 

55-100379 Spinka szt. 3,00

55-100380 Spinka z regulacją szt. 4,15

55-100381 Spinka z regulacją szt. 4,40 

51-100382 Konsola 80-200x50x3 ø 11 szt. 7,76

51-100383 Konsola 80-200x50x3 ø 9 szt. 7,76

52-100384 Podwójna konsola 160-200x50x3 ø 11 szt. 13,65 

BA3050

BUDOWNICTWO

97,65

96,60

131,25

129,15



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

26
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

26
Cennik ważny od 27.04.2020

polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy29Objaśnienie symboli

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

BUDOWNICTWO

Wycena indywidualna na podstawie dostarczonych rzutów elewacji.



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

27
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

27
Cennik ważny od 27.04.2020

 polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy30Objaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

28
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

28
Cennik ważny od 27.04.2020

polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy31Objaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

29
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

29
Cennik ważny od 27.04.2020

 polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od 01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy32Objaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH



     
         

    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

30
Cennik ważny od 01.06.2021     

         
    

     

 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

30
Cennik ważny od 27.04.2020

 polecamy
 nowość

produkt na zamówienie
 brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy33Objaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH


