
  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 02.08.2021.



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

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
REK LAMA

  
   

        
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 02.08.2021

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

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli
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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 rabatowy51Objaśnienie symboli

Grubość (mm)

Cena (pln/m2)

PS SAN

1250x2150x1 mm;
1500x2000 mm;

pozostałe
1250x2150 mm 2000x3050 mm 1500x2000 mm

1250x2,5x1 mm
2000x3050x1,5 mm

2030x3050x2(2,5) mm
2050x3050x3÷6 mm

bezbarwne opal ornamentowe
(impala, manta, sierra) bezbarwny

1 17,30  19,00 21,00  

1,5 25,90  28,50 31,50  

2 34,50  36,20  42.00  

2,5 / 2,25 43,10  45,30  39,00  52,40  

3 51,80  54,40  63,00  

4 69,00  84,00  

4,75 / 5 82,00  105,00  

Płyta pryzmatyczna PS bezbarwna K-9 1300x2500x2,5 mm 32,50  

Płyta pryzmatyczna PS bezbarwna H-12 1250x2500x2,5 mm 25,10  

Płyta pryzmatyczna z PMMA H-12 1250x2500x2,8 mm 49,00  

R E K L A M A

Główne zalety

Bardzo dobra transparencja 
Wysoka estetyka
Bardzo dobra stabilność wymiarów
Znikoma absorpcja wody
Dobra odporność chemiczna
Bezpieczeństwo użytkowania
Łatwość konserwacji
Łatwość obróbki
Niezwykle korzystna cena
Niski ciężar

Popularne zastosowania

Przeszklenia drzwi wewnętrznych 
Przemysł meblarski
Osłony obrazów
Kabiny prysznicowe
Plansze reklamowe wewnętrzne
Zabudowa stoisk targowych 
Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy
Płyty PS nie nadają się do zastosowań zewnętrznych

RZ2010, RZ3010

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 rabatowy35Objaśnienie symboli

RE KLAMA

RZ2010, RZ3010

Polistyren z fakturą
2,5mm

Format 
(mm)

Cena
(pln/sztuka)

Polistyren z fakturą 
2,5mm

Format 
(mm)

Cena
(pln/sztuka)

Polistyren z fakturą
2,5mm

Format
(mm)

Cena
(pln/sztuka)

PS hammered b/b 540x440 9,90 PS manta b/b 540x440 9,40 PS carre b/b 540x440 12,30

PS hammered b/b 540x1420 32,10 PS manta b/b 540x1420 30,60 PS carre b/b 540x1420 39,60

PS hammered b/b 640x1200 32,10 PS manta b/b 640x1200 30,50 PS carre b/b 640x1200 39,60

PS hammered miodowa 540x440 9,90 PS manta dymiony brąz 540x440 9,40 PS pearls b/b 540x440 9,60

PS hammered miodowa 540x1420 32,10 PS manta dymiony brąz 540x1420 30,60 PS pearls b/b 540x1420 31,00

PS hammered miodowa 640x1200 32,10 PS manta dymiony brąz 640x1200 30,50 PS pearls b/b 640x1200 30,90

PS impala b/b 540x440 9,40 PS yvonne b/b 540x440 9,90

PS impala b/b 540x1420 30,60 PS yvonne b/b 540x1420 32,10

PS impala b/b 640x1200 30,50 PS yvonne b/b 640x1200 32,10

Polistyren bezbarwny Format 
(mm) Cena (pln/m2)

GPPS b/b 0,75mm 600x800 11,20

Format 
(mm) Cena (pln/m2)

Na zapytanie: PS bezbarwny w formatch: 1250x2150, 1500x2000.

1250x2150 20,10

1250x2150 22,30

1250x2150 33,40

GPPS b/b 0,85mm 700x1000 12,60

GPPS b/b 0,75mm 700x1000 11,20

GPPS b/b 0,75mm 210x297 11,20

Indeks

1024568

1022462

1022464

Indeks

1025729

1000707



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

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
REK LAMA
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nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

50
Cennik ważny od 02.08.2021 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
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produkt na zamówienie
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Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

50
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 rabatowy54Objaśnienie symboli

REK LAMA

KLEJE

Rodzaj Nowa nazwa Stara nazwa Pojemność / opakowanie (g) Cena (pln/opakowanie)

KLEJ

TECHNICOLL 108 RUDER 108 1000 125,00

ACRIFIX  1S 0109 ACRIFIX 109 1200 183,00

ACRIFIX 1S 0116 ACRIFIX 116 100 37,50

MATERIAŁY POMOCNICZE

AA101000

ACRIFIX 1R 0192 ACRIFIX 192 100 28,50

ACRIFIX 2R 0190                                    ACRIFIX 190                                        1000                                              162,00

Jednoskładnikowy, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony głównie do połączeń teowych i skl

TECHNICOLL 108 Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich powierzchniach. 
Sklejane części muszą być bardzo dokładnie dopasowane (Ruder 108 nie wypełnia szczelin). Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

ACRIFIX 1S 0109 ejania niewielkich powierzchni płyt PMMA. 

ACRIFIX 1S 0116 Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieciowany, transparentny, lekko żółtawy. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów 
o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, jak również innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acri x 116 posiada jedynie
niewielką zdolność wypełniania szczelin. Spoina twardnieje w ciągu krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką
wytrzymałością.

ACRIFIX 1R 0192 Jednoskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który
polimeryzuje całkowicie po wystawieniu na światło. Stosowany głównie do klejenia krawędziowego i powierzchniowego transparentnych części z akrylu (PMMA), części
formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

ACRIFIX 2R 0190 Dwuskładnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, który polimeryzuje 
całkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany głównie do klejenia części z akrylu (PMMA) lub części formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak również 
innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny są prawie bezbarwne.

ACRIFIX CA 0020 Transparentna, lekko żółtawa ciecz o małej lepkości. Utwardzacz do klejów polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz
(najkorzystniej w ilości 3%) do ACRIFIXU 190.

ACRIFIX 1S 0126 Zamiennik za 
ACRIFIX® 1S 0106

ACRIFIX 1S 0126        Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko żółty. Do wykonywania połączeń teowych i sklejania obszarów o niewielkich 
powierzchniach dla wszystkich rodzajów nieusieciowanego PMMA, a zwłaszcza do wykonywania odpornych na pęknięcia naprężeniowe połączeń między częściami z 

 szczelin. Spoina twardnieje w ciągu 
krótkiego czasu. Klejone części bardzo szybko nadają się do dalszej obróbki i odznaczają się wysoką wytrzymałością. Przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

1200 290,00

44,00


