
Asortyment montażowy do elewacji drewnianej wraz z cennikiem 

 

Rodzaj asortymentu Opis Wydajność Cena netto Cena brutto 

 

Kątownik stalowy ocynkowany 

wzmacniany z przetłoczeniem. 

Długość ramienia z podłużny 

wytłoczeniem, zgodnie z 

zamówieniem Klienta, max. 

600mm. 

5,5 szt/1m² 4,90 zł/1szt 6,03 zł/1szt  

 

Kołek rozporowy ramowy 

„WKRĘTMET” 10x100 mm do 

mocowania w materiałach typu 

porotherm czy gazobeton. 

20 szt/1m² 0,80 zł/1szt 0,98 zł/1szt  

 

Kotwa stalowa PGP 10x95mm 

lub  do mocowania w 

materiałach zwartych. 

14 szt/1m² 2,20 zł/1m² 2,71 zł/1m²  

 

Wełna mineralna w płytach 

ROCKWOLL model 

ROCKMIN grubość 100mm. 

Dostępne również inne grubości 

wełny od 50 do 200mm. 

1,2 m²/1m² 13,00 zł/1m² 15,99 zł/1m  

 

Kantówka drewniana 

impregnowana preparatem 

ognio- i bioochronnym FOBOS 

M4 – ruszt sosnowy 

zamocowywany na 

kątownikach stalowych. 

Wymiar kantówki 40 x 60mm. 

2,5 mb/1m² 3,80 zł/1mb 4,67 zł/1mb  
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Folia paroprzepuszczalna – 

membrana wiatroizolacyjna 

1,2 m²/1m² 4,40 zł/1m² 5,41 zł/1m²  

 

Listwa wentylacyjna drewniana, 

impregnowana środkiem 

bioochronnym na kolor czarny. 

Wymiar listwy 20 x 40mm. 

2,5 mb/1m² 1,80 zł/1m² 2,21 zł/1m²  

 

Wkręt ze stali nierdzewnej do 

montażu elewacji drewnianych  

w systemie bez widocznych 

elementów mocujących. 

Wymiar wkręta 4,0 x 45mm. 

25 szt/1m² 0,49 zł/1szt 0,60 zł/1m²  

 Wkręt ze stopu stali, 

oksydowany na kolor złoty do 

montażu elewacji drewnianych 

w systemie z widocznymi 

elementami mocującymi. Zaletą 

wkręta jest fakt, iż nie narusza 

on struktury drewna. Wymiar 

wkręta 4,0 x 70mm. 

45 szt/1m² 0,22 zł/1szt 0,27 zł/1szt  

 

Zabezpieczenie deski 

elewacyjnej poprzez impregnat,  

podkład, 

lakier nawierzchniowy  

- system SIKKENS 

 

 

150 ml/1m² 

150 ml/1m² 

150 ml/l m² 

 

 

45,00 zł/ 1l 

45,00 zł/ 1l 

39,00 zł/ 1l 

 

 

55,35 zł/ 1l 

55,35 zł/ 1l 

47,97 zł/ 1l 
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Zabezpieczenie deski 

elewacyjnej poprzez  

olej – system ALTAX 

 

 

200 ml/1 m² 

 

 

37,00 zł/ 1l 

 

 

45,51 zł/ 1l 

 

 

Zabezpieczenie deski 

elewacyjnej poprzez olej 

- system REMMERS 

180 ml/1 m² 49,00 zł/ 1l 60,27 zł/ 1l  

 

Zabezpieczenie deski 

elewacyjnej do poziomu 

najwyższej klasy 

zabezpieczalności NRO - 

 B-s1-d0 – system HOLZProf 

270 ml/1 m² 115,00 zł/ 1l 141,45 zł/ 1l  

 


