
  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.
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B U D O W N I C T W O

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW
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Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie
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PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW ONDEX HR
BP0010, BP0020, BP0030

ECOLUX: 5-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 10 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

SOLLUX: 7-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 20 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

HR: 10-letnia gwarancja odporności na uderzenia, gradobicie (gradziny do 40 mm średnicy), przepuszczalność światła oraz stabilność kolorów

Opisy kolorów: B - bezbarwny | O - opalowy | TB - transparentny brązowy | TZ - transparentny zielony | TN - transparentny niebieski | TŻ - transparentny żółty
TC - transparentny czerwony | NS - nieprzezroczyty szary | NZ - nieprzezroczyty zielony | NN - nieprzezroczyty niebieski | NŻ - nieprzezroczyty żółty
NC - nieprzezroczyty czerwony | NB - nieprzezroczyty biały

Odmiana Rysunek Kolory 
w standardzie

Szerokość arkusza
[mm]

Cena
(pln/m2)

Standard
magazynowy

ECOLUX Trapez 70 / 18 B, O, TB, TZ, 
TN, TŻ, TC 1095 29,20

2000 mm
2500 mm
3000 mm

bezbarwny,
trans. brąz.
trans. zieleń.

ECOLUX Fala 76 / 18 B, O 1106 29,20

ECOLUX Fala 94 / 35 B 940 29,20 2000 mm bezbarwny

ECOLUX Fala 130 / 30 B 1120 29,20

ECOLUX Fala 177 / 51 B 1097 29,20

SOLLUX 
Pruszyński 1 Trapez 130 / 20 B 1095 41,00 5000 mm bezbarwny

SOLLUX 
Pruszyński 2 Trapez 210 / 35 B 1115 41,00 5000 mm

6000 mm bezbarwny

SOLLUX Trapez 150/45 NS, NB 952 42,60

SOLLUX Pozostałe 39,70

SUPER HR Wszystkie  59,60

BIO 2 TOG 77 / 20 B 1133 45,60

Główne zalety

Zwiększona odporność i giętkość płyt dzięki jedynemu w swoim rodzaju,
opatentowanemu dwuosiowemu orientowaniu polimerów

Współwytłaczana, jedno- i dwustronna powłoka ochronna, zapewniająca
długotrwałą odporność na degradujące działanie promieniowania UV

Wysoka udarność – odporność na grad i uderzenia  Klasa palności B1 wg
DIN 4102 Niezwykła trwałość oraz bardzo wysoka odporność chemiczna

Popularne zastosowania

Płyty świetlikowe na dachy i fasady, siding, ścianki działowe Zadaszenia:
wiat, altan, pergoli, tarasów, przystanków, składowisk, balkonów Szklarnie
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� polecamy
� nowość

�� produkt na zamówienie
� brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie
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BUDOWNICTWO

OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT PROFILOWANYCH (tzw. rozrzeszony kołnierz)

Index Nazwa Cena
(pln/szt.)

1023581 Wkręt 4,8x50 drewno - Ondex prof. wys. 18 mm 1,60

1023583 Wkręt 5,5x50 metal - Ondex prof. wys. 18 mm 2,30

- Wkręt 6,0x75 drewno - Ondex prof. wys. 30 mm

- Wkręt 6,3x70 metal - Ondex prof. wys. 30 mm

1023582 Wkręt 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 35 mm 4,10

1023584 Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 35 mm 5,10

- Wkręt 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 40 mm

- Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 40 mm

- Wkręt 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 45 mm

- Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 45 mm

- Wkręt 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 50 mm

- Wkręt 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 50 mm

Index Nazwa Cena
(pln/szt.)

1021736 Wiertło stopniowe STB do wkrętów Ondex wys. 18 mm 59,30

1021725 Wiertło stopniowe STB do wkrętów Ondex wys. 30-50 mm 63,60

Główne zalety:

�

� Rozszerzany kołnierz zastępuje tradycyjne podkładki do płyt falistych
i trapezowych. 
Samodzielny montaż (z góry)

� Oszczędność czasu
� Doskonałe uszczelnienie i mocowanie
� Najlepsza ochrona przed korozją (wkręty wykonane ze stali nierdzewnej)

WIERTŁA

Index Nazwa Cena
(pln/opak.)

1033799 Podkładka dystansowa trapez 70/18 (x25szt) 7,75

1033800 Wkręt ze stali nierdzewnej A2 do pro�lu o wys. 18mm (x25szt) 12,00

TRADYCYJNE MOCOWANIE PŁYT ONDEX (PODKŁADKA + WKRĘT)


