
  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
2023

Cennik ważny od 13.03.2023.



 
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

61
Cennik ważny od 13.03.2023 
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

65
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 rabatowy70Objaśnienie symboli

REK LAMA

Typ Status Gram.
(g/m2) Opis Ilość 

kolorów
Szerokość

(m)
Cena

(pln/m2)

DICKSON UNILAC 550

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed
chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana, stosowana na
naczepy, wykończenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie,
przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

4 3,0 14,20

TUPLAN 630 630 Tkanina plandekowa powlekana PCW, lakierowana, stosowana do
pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

8 2,75; 3,0* 12,61

srebrny 2,75 13,34

DICKSON ECOLAC 640 640

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed
chłonięciem wody), jednostronnie lakierowana (Cleangard),
dwustronnie lakierowana, stosowana na pokrycia hangarów,
wykończenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie.

1 
(szary) 3,0 13,76

DICKSON LAC 640 640

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed
chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard),
dwustronnie lakierowana, stosowana na pokrycia hangarów,
wykończenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana
do sitodruku i wyklejania foliami.

14 1,5;2,5;3,0 15,10

TUPLAN 680 680 Tkanina plandekowa powlekana PCW, lakierowana, stosowana do
pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

8 2,75; 3,0* 13,47

srebrny 2,75 14,69

DICKSON LAC 680 680

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed
chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana
na pokrycia ciężarówek - plandekl, pokrycia dachowe, przystosowana
do sitodruku i wyklejania foliami.

1 
(biały)

2,5;
3,0; 
3,2

15,16

DICKSON DICOPLAN 2 680

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed
chłonięciem wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana
na pokrycia ciężarówek - plandekl, pokrycia dachowe, przystosowana
do sitodruku i wyklejania foliami.

33 2,5;3,0 16,32

HEYTEX H5560 680
Tkanina powlekana PCW , dwustronnie lakierowana (Cleangard),
stosowana na pokrycia ciężarówek - plandek, pokrycia  dachowe,
dedykowania do druku cyfrowego.

1
2,50

19,08
3,0

TUPLAN PANAMA 900
Tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na kurtyny
przesuwne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania
foliami.

4 3,0 18,36

srebrny 3,0 19,59

Typ Status Gram.
(g/m2) r o l o Ks i p O Szerokość

(m)
Cena

(pln/m2)

TU-TENT 630 FR 630 Tkanina stosowana na hale namiotowe, zadaszenia. biały 2,5 11,00

Heywinkel H5671 FR 650
Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo
elastyczna z wykończeniem zapobiegającym brudzeniu tkaniny. biały 2,5 17,00

NAIZIL Volant ADR FR 650
Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo
elastyczna, z wykończeniem zapobiegającym zabrudzeniu. biały 2,5 15,50

NAIZIL Lite ADR FR 650
Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo
elastyczna z wykończeniem zapobiegającym brudzeniu tkaniny. biały 2,5 17,00

ZT102000

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

R E K L A M A

TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Główne zalety

Niepalność
Stabilność wymiarowa
Wysokie parametry w procesie zgrzewania
Wytrzymałość
Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
Łatwość nanoszenia aplikacji
Szerokie możliwości aplikacji

Popularne zastosowania

Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty 
wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, 
hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych 
towarów, elementy placów zabaw

Typ Status Gram.
(g/m2) Opis Ilość

kolorów
Szerokość 

(m)
Cena

(pln/m2)

TU-PLAN 630 630
Tkanina plandekowa powlekana PCW, jednostronnie lakierowana,
stosowana do pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania
foliami.

7 2,75 10,00

Ferrari Precontraint 615 640
Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana do pokryć
hangarów, wykończeń kontenerów i wszelkich pokryć płaskich,
przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

6 2,7 12,32

Ferrari Precontraint 605 640
Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana do pokryć
hangarów, wykończeń kontenerów i wszelkich pokryć płaskich,
przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

9 2,7 13,75

Ferrari Precontraint 705 670 Tkanina powlekana PCW, stosowana do pokryć ciężarówek, przystosowana
do sitodruku i druku solwentowego. 18 2,7 16,43

TU-PLAN Panama 900 Tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na kurtyny przesuwne 
w ciężarówkach, przystosowana  do sitodruku i wyklejania foliami. 5 3,0 15,90

Heywinkel H5551 900
Wysokiej jakości tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na
kurtyny przesuwne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku 
i wyklejania foliami.

18 3,0 18,00

TKANINY PLANDEKOWE

produkt na zamówienie Cennik ważny od 04 maja 2011.

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy47Objaśnienie symboli

* - w kolorze białym

Typ Status Gram.
(g/m2) r o l o Ks i p O Szerokość

(m)
Cena

(pln/m2)

TU-TENT 630 FR 630 Tkanina stosowana na hale namiotowe, zadaszenia. biały 2,5 11,00

Heywinkel H5671 FR 650
Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo
elastyczna z wykończeniem zapobiegającym brudzeniu tkaniny. biały 2,5 17,00

NAIZIL Volant ADR FR 650
Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo
elastyczna, z wykończeniem zapobiegającym zabrudzeniu. biały 2,5 15,50

NAIZIL Lite ADR FR 650
Tkanina stosowana na namioty i konstrukcje namiotowe, wyjątkowo
elastyczna z wykończeniem zapobiegającym brudzeniu tkaniny. biały 2,5 17,00

ZT102000

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

R E K L A M A

TKANINY POWLEKANE PCW DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Główne zalety

Niepalność
Stabilność wymiarowa
Wysokie parametry w procesie zgrzewania
Wytrzymałość
Zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych i UV
Łatwość nanoszenia aplikacji
Szerokie możliwości aplikacji

Popularne zastosowania

Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty 
wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemysłowe, stoiska targowe, 
hale sportowe, okrycia sprzętu ciężkiego, zabezpieczenia transportowych 
towarów, elementy placów zabaw

Typ Status Gram.
(g/m2) Opis Ilość

kolorów
Szerokość 

(m)
Cena

(pln/m2)

TU-PLAN 630 630
Tkanina plandekowa powlekana PCW, jednostronnie lakierowana,
stosowana do pokryć płaskich przystosowana do sitodruku i wyklejania
foliami.

7 2,75 10,00

Ferrari Precontraint 615 640
Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana do pokryć
hangarów, wykończeń kontenerów i wszelkich pokryć płaskich,
przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

6 2,7 12,32

Ferrari Precontraint 605 640
Tkanina powlekana PCW, dwustronnie lakierowana, stosowana do pokryć
hangarów, wykończeń kontenerów i wszelkich pokryć płaskich,
przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

9 2,7 13,75

Ferrari Precontraint 705 670 Tkanina powlekana PCW, stosowana do pokryć ciężarówek, przystosowana
do sitodruku i druku solwentowego. 18 2,7 16,43

TU-PLAN Panama 900 Tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na kurtyny przesuwne 
w ciężarówkach, przystosowana  do sitodruku i wyklejania foliami. 5 3,0 15,90

Heywinkel H5551 900
Wysokiej jakości tkanina powlekana PCW, optymalne rozwiązanie na
kurtyny przesuwne w ciężarówkach, przystosowana do sitodruku 
i wyklejania foliami.

18 3,0 18,00

ZT101000

TKANINY PLANDEKOWE

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 rabatowy47Objaśnienie symboli

1,5;2,5;3,0srebrny 15,80

srebrny 2,5;3,0 17,04

Typ Gramatura
(g/m2) Opis Ilość kolorów Szerokość 

(m)
Cena   

(pln/m2)

Tuplan 
650 650

Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana nanaczepy, wy-
konczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sitodruku 
i wyklejania foliami

biały RAL9016 2,5/2,75/3,0 11,18

szary RAL 7038 
niebieski RAL 5002 
zielony RAL 6026 
czarny RAL 9005

2,75 11,18

czerwony RAL 3002 
żółty RAL 1003 2,75 11,85

srebrny RAL 9006 2,75 12,32

Tuplan 
680 680

Tkanina powlekana PCW , jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, 
wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sito-
druku i wyklejania foliami

biały RAL9016 2,75/3,0 11,54

szary RAL 7038 
niebieski RAL 5002 
zielony RAL 6026 

Ecru RAL 1015 
czarny RAL 9005

2,75 11,54

czerwony RAL 3002 
żółty RAL 1003 2,75 12,26

srebrny RAL 9006 2,75 12,67

Tuplan 
900 

(Panama)
900 Tkanina powlekana PCW , jednostronnie lakierowa, optymalne rozwiązanie na 

kurtyny boczne w ciezarówkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

biały RAL9016 
szary RAL 7038 

niebieski RAL 5002 
zielony RAL 6026 
czarny RAL 9005

3,0 16,90

czerwony RAL 3002 
żółty RAL 1003 3,0 17,42

srebrny RAL 9006 3,0 17,87

TKANINY PLANDEKOWE

(tkaniny namiotowe)



 
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

62
Cennik ważny od 13.03.2023

TKANINY PLANDEKOWE
Materiały Saint Clair ( dawniej Dickson Coating)

Typ Gramatura
(g/m2) Opis Ilość kolorów Szerokość 

(m)
Cena   

(pln/m2)

LAC 640 640

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem 
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia 
hangarów,wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana 
do sitodruku i wyklejania foliami.

biały 2,5 / 3,0 18,91

14 2,5 / 3,0 19,61

srebrny 2,5 / 3,0 20,40

LAC 680 680

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem 
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na pokrycia 
hangarów,wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana 
do sitodruku i wyklejania foliami.”

biały 2,5 / 3,0 
/ 3,2 19,26

Dicoplan 680

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem 
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard),stosowana na pokrycia hangarów, 
wykonczenia kontenerów i wszelkie pokrycia płaskie, przystosowana do sito-
druku i wyklejania foliami.

biały 2,5 / 3,0 20,47

31 2,5 / 3,0 20,97

srebrny 2,5 / 3,0 21,75

LAC 900 
(Panama) 900

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem 
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na kurtyny boczne 
ciężarówek, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.

biały 3,0 23,47

28 3,0 24,18

srebrny 3,0 24,96

TKANINY NAMIOTOWE Z CERTYFIKATEM NIEPALNOŚCI

Typ Gramatura
(g/m2) Opis Ilość kolorów Szerokość 

(m)
Cena   

(pln/m2)

XTENT 650 
FR 650 Tkanina powlekana PCW jednostronnie lakierowana, stosowana na namioty 

i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B1 ( DIN 4102) biały 2,5 11,20

TUTENT 650 
FR 650

Tkanina powlekana PCW dwustronnie lakierowana, stosowana na namioty 
i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). 
Gwarantowana translucentność

biały 2,5 13,60

LAC 640SL 640

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem 
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty 
i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). 
Gwarantowana translucentność

biały 2,5 / 3 23,83

LAC 650SL 650

Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chłonięciem 
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowania na namioty 
i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalności B-s2-d0 (EN13501). 
Gwarantowana translucentność

13 2,5 26,11

TUFOL 610 Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namio-
tach. Nawój 50m przezroczysty 1,4 /1,8 8,99

TUFOL 850 Przeźroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i świetlików w namio-
tach. Nawój 50m (szer. 1,4m) lub 30m (szer. 1,8m) przezroczysty 1,4 /1,8 13,58

N


