
  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 01.11.2021.



     
         

    

     

 
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
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Cennik ważny od 01.11.2021

     
         

    

     

 
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

6
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 rabatowy6Objaśnienie symboli

BUDOWNICTWO

Produkt

PANELE ŚCIENNE

PANELE Z POLIWĘGLANU PC  RODECA®
BC301000

Grubość/
Szerokość
efektywna

(mm)

PC 2540-6 40 / 500 6 4,2 1,10-1,20 189,00

PC 2333-30-6 30 / 333 3,0 1,30-1,40

PC 2540-4 40 / 500 4 4,0 1,30-1,50

PC 2540-4 
MC

40 / 500 4 4,0 1,30-1,60

PC 2540-7 40 / 500 7 4,3 1,00-1,10

PC 2540-10 40 / 500 4,2 ok. 1,00

Ciężar
(kg/m2)

Ilość 
ścianek

Współczynnik U
(W/m2*K)

Szkic Cena
(pln/m2)

10

6

PC 2550-10 50 / 495 10 5,0 0,80-0,92

PC 2540-10DX 40 / 495 10 4,6 1,1

PC 2560-12 60 / 500 12 5,8 0,71-0,77



     
         

    

     

 
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
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Cennik ważny od 01.11.2021     

         
    

     

 
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

8
Cennik ważny od 27.04.2020

BUDOWNICTWO

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 rabatowy8Objaśnienie symboli
produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Seria 4200  System ramowy ECO bez przegrody termicznej do paneli PC 40mm
Fasada 90
* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

Profil górny 420040
Profil dolny 420031

Numery produktów

420040 = Profil górno-boczny
493022= Łącznik profilu dla 420040

492001= Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=Łącznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902901=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - 40 mm

Fasada 90

PODSTAWOWE  AKCESORIA DO PANELI RODECA®

profil górno-boczny
420040
z listwą zaciskową
492001

profil dolny 420031
z listwą zaciskową 492001 

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

uszczelniony panel

uszczelniony panel

profil górno-boczny
420080
z listwą zaciskową
492001

profil dolny 420031
z listwą zaciskową 492001 

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

uszczelniony panel

uszczelniony panel

Profil górny 420080
Profil dolny 420031

Numery produktów

420080 = Profil górno-boczny
493023= Łącznik profilu dla 420080

492001= Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=Łącznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902901=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - 60 mm

* w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych



     
         

    

     

 
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

9
Cennik ważny od 01.11.2021     

         
    

     

 
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

9
Cennik ważny od 27.04.2020

BUDOWNICTWO

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 rabatowy9Objaśnienie symboli
produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

uszczelniony panel

uszczelniony panel

uszczelniony panel

uszczelniony panel

Seria 4140  System ramowy bez przegrody termicznej  zalecany do panelu PC 40mm
Fasada 90
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

Profil górny 414012
Profil dolny 414011

Numery produktów

414012 = Profil górno-boczny
493034=Łącznik profilu dla 414012
493006=Łącznik profilu dla 414012
493007=Łącznik profilu dla 414012

414011=Profil dolny
493034=Łącznik profilu dla 414011
493006=Łącznik profilu dla 414011
493007=Łącznik profilu dla 414012

492042=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm
-65mm przy H > 1 500 mm
-70mm przy H < 1 500 mm

Profil górny 414002
Profil dolny 414001

Numery produktów

414002 = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 414002
493006=Łącznik profilu dla 414002
493007=Łącznik profilu dla 414002

414001=Profil dolny
493082=Łącznik profilu dla 414001
493006=Łącznik profilu dla 414001
493007=Łącznik profilu dla 414001

492093=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492092/93

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - 75mm

Fasada 90
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowe

profil górno-boczny
414012 z 492042/43

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

profil dolny
414011 z 492042/43

uszczelka
902902N/902912N

uszczelka
902902N/902912N

profil górno-boczny
414002 z 492093

profil dolny
414001 z 492093

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902902N/902912N

uszczelka
902902N/902912N

PODSTAWOWE  AKCESORIA DO PANELI RODECA®



     
         

    

     

 
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
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Cennik ważny od 01.11.2021     

         
    

     

 
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

10
Cennik ważny od 27.04.2020

BUDOWNICTWO

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 rabatowy10Objaśnienie symboli
produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Seria 4540  System ramowy z przegrodą termiczną zalecany do panelu PC 40mm
Fasada 90
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowej

Profil górny 454012
Profil dolny 454011

Numery produktów

454012 = Profil górno-boczny
493006=Łącznik profilu dla 454012
493034=Łącznik profilu dla 454012

454011=Profil dolny z odprowadzeniem wody
493006=Łącznik profilu dla 454011
493034=Łącznik profilu dla 454011

492042=Listwa zaciskowa o długości L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - 68 mm

Profil górny 454002
Profil dolny 454001

Numery produktów

454002 = Profil górno-boczny
493082=Łącznik profilu dla 454002
493006=Łącznik profilu dla 454002

454001=Profil dolny z odprowadzaniem wody
493082=Łącznik profilu dla 454001
493006=Łącznik profilu dla 454001

492093=Listwa zaciskowa o długości L=3,0m
493081=Łącznik profilu dla 492093

902801=Uszczelka zewnętrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnętrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnętrzna z TPE, czarna

Obliczenie długości panelu:
Długość L w mm=Wysokość H w mm - 75mm

Fasada 90
* w warunkach temperatur panujących w Europie Środkowe

profil górno-boczny
454012 z listwą 
zaciskową 492042/43

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

profil dolny
454011 z listwą
zaciskową 492042/43

uszczelka
902902N/902912N

uszczelka
902902N/902912N

profil górno-boczny
454002 z listwą 
zaciskową 492093

profil dolny
454001 z listwą zaciskową
492093

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902902N/902912N

uszczelka
902902N/902912N

PODSTAWOWE  AKCESORIA DO PANELI RODECA®

uszczelniony panel

uszczelniony panel

uszczelniony panel

uszczelniony panel


