
  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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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 18.01.2021     

         
    

     

 
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
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produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie
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Cennik ważny od 27.04.2020
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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 rabatowy19Objaśnienie symboli

B U D O W N I C T W O

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Główne zalety

� � Produkt
idealny dla rozwiązań tzw. "domów pasywnych"  � Ekstruzja w zadanych
grubościach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczająca materiał
przed szkodliwym działaniem wody  � Bardzo mała absorpcja wilgoci  
� Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia), na butwienie 
i korozję biologiczną  � Duża wytrzymałość mechaniczna, wysoki moduł
sprężystości  � Niska gęstość i mały ciężar przy dużej sztywności (idealny 
do znaków wielkogabarytowych)  � Trwałość użytkowania (zakres temp.
stosowania -50ºC /+75ºC)  � Łatwość obróbki i montażu, produkt 
samogasnący  

PŁYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

BUDOWNICTWO

Styrodur - parametry techniczne

Parametr
Typ

4000CS 5000CS

Format (mm) 1265x615 1265x615

Powierzchnia gładka gładka

Krawędź zakładka zakładka

Przewodność cieplna λD 0,032 - 0,040 0,034 - 0,038

Zakres grubości 60 - 240 mm 60 - 240 mm

Wytrzymałość na ściskanie 500 kPa 700 kPa

Graniczna temp. stosowania 75oC 75oC

Wytrzymałość na ściskanie 300 kPa 500 kPa 700 kPa

Grubość 
(mm)

Ilość 
w paczce Cena (pln/m2) Cena (pln/m3) Cena (pln/m2) Cena (pln/m3) Cena (pln/m2) Cena (pln/m3)

30 14 18,18 605,85     -       - - -

40 10 24,23 605,85     -       -      -        -

50 8 30,29 605,85     -       -      -        -

60 7 36,35 605,85 48,32 805,35 74,66 1244,25

80 5 48,47 605,85 64,43 805,35 99,54 1244,25

100 4 60,59 605,85 80,54 805,35 124,43

120 4 72,70 605,85 96,64

140 3 90,37 645,50 - - - -

160 3 119,04 744,00

180 2 133,92 744,00 - - - -

200 2 148,80 744,00

* 300 kPa dla grubości powyżej 30 mm

Popularne zastosowania

� Izolacja dachów płaskich odwróconych, tarasów i dachów zielonych, ścian
piwnic (Styrodur 3000C), ścian, mostków termicznych, cokołów i innych 
elementów budynków wykonanych z betonu (Styrodur 2800C)

� Termoizolacja podłóg w budynkach mieszkalnych, podłóg znacznie 
obciążonych - hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdów, podłogi 
przemysłowe, podłoża drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS)

2800C

1250x600

strukturalna

prosta

0,032 - 0,040

20 - 120 mm

200 - 300* kPa

75oC

3000CS

1265x615

gładka

zakładka

0,033

30 - 240 mm

300 kPa

75oC

240 2 190,61 794,20 217,32 905,50 335,18 1396,60

Ilość 
na palecie

168

120

96

84

60

48

40

36

30

28

24

20

1244,25

805,35 149,31 1244,25

144,88 905,50 214,42 1340,10

181,10 905,50 279,32 1396,60


