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Dachówka bitumiczna Landmark®

•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność
oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny

•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 210 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Stonowane kolory, wyraziste cieniowanie i trójwymiarowy wygląd
•  Posiada 4,5 cm oznaczonego szerokiego pola do wbijania gwoździ
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 5,20 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 143 x 984 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Oxford w stanie 

Karolina Północna)
Dostępne kolory: Resawn Shake, Burnt Sienna, Moire Black, 
Cottage Red, Colonial Slate, Weathered Wood, Hunter Green

3,10 m2

36,90 kg m2 39,90 zł 49,08 zł

Dachówka startowa do gontów Landmark®

•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 
znajdujących się na skraju dachu

•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych
metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera  

•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

18 arkuszy
36 dachówek

35,42 mb
27,36 kg

Dachówka kalenicowa do gontów Landmark®

•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy

ją ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

24 arkusze
72 dachówki

9,14 mb
29 kg

7,45 zł 9,16 złmb

mb 29,50 zł 36,29 zł

Dachówka bitumiczna Timberline® HDZ™
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 210 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Chroniona 5 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Posiada żywe i intensywne kolory
•  Posiada 4,6 cm oznaczonego szerokiego pola do wbijania gwoździ
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 5 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 143 x 1000 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Shakewood, Hickory, Charcoal, Slate, Barkwood, 
Weathered Wood, Hunter Green

Dostępne kolory: Patriot Red, Pewter Gray, Oyster Gray*, Fox Hollow 
Gray*, Biscayne Blue*, Mission Brown*, Williamsburg Slate*

Dachówka startowa do gontów Timberline® HDZ™
•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 

znajdujących się na skraju dachu
•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych

metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera
•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

Dachówka kalenicowa do gontów Timberline® HDZ™
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy

ją ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

mb

mb

m2

m2

3,10 m2

32,67 kg 40,90 zł 50,31zł

52,77 zł42,90 zł

8,30 zł 10,21 zł

31,90 zł 39,24 zł

3,10 m2

32,67 kg

19 arkuszy
38 dachówek

36,67 mb
25,67 kg

15 arkuszy
45 dachówek

7,60 mb
24,50 kg

Nazwa
produktu Opis produktu Zawartość

opakowania J.m.
BruttoNetto

Cena
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Dachówka bitumiczna Timberline® Ultra HD™ Dual Shadow*
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 240 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 25 lat (dzięki

unikatowym kapsułkom z miedzi zatopionym w posypce)
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia 
•  Chroniona 5 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Posiada żywe i intensywne kolory
•  Posiada dodatkowe pasmo cienia zwiększające wyrazistość gontu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 7,50 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 143 x 1000 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Shakewood, Hickory, Charcoal, Slate, Barkwood, 
Weathered Wood, Hunter Green, Patriot Red, Biscayne Blue, Pewter 
Gray, Fox Hollow Gray

Dachówka startowa do gontów Timberline® Ultra HD™
•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 

znajdujących się na skraju dachu
•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych

metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera 
•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

Dachówka kalenicowa do gontów Timberline® Ultra HD™*
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją

ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

Dachówka kalenicowa do gontów Camelot® 2*
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją

ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

Dachówka startowa do gontów Camelot® 2
•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 

znajdujących się na skraju dachu
•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych

metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera
•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

Dachówka bitumiczna Camelot® 2*
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 240 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Chroniona 8 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Posiada żywe i intensywne kolory
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 5,5 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 191 x 876 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Antique Slate, Royal Slate, Weathered Timber, 
Barkwood, Charcoal

2,32 m2

37,40 kg

19 arkuszy
38 dachówek

36,67 mb
25,67 kg

10 arkuszy
30 dachówek

6,09 mb
26,40 kg

2,32 m2

34 kg

15 arkuszy
30 dachówek

30,48 mb
22,36 kg

10 arkuszy
30 dachówek

6,09 mb
26,40 kg

m2

m2

mb

mb

mb

mb

67,90 zł

8,30 zł

43,50 zł

79,90 zł

10,90 zł

43,50 zł

83,52 zł

10,21 zł

53,51 zł

98,28 zł

13,41 zł

53,51 zł

BruttoNetto
Cena
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J.m.Zawartość
opakowaniaOpis produktuNazwa

produktu

Dachówka bitumiczna Slateline®*
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 210 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Chroniona 4 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Posiada żywe i intensywne kolory
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 3 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 191 x 1016 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Royal Slate, Antique Slate, Weathered Slate, 
Emerald Green, English Gray

Dachówka kalenicowa do gontów Slateline®*
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją

ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

Dachówka kalenicowa do gontów Woodland®*
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją

ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

Dachówka startowa do Woodland®

•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 
znajdujących się na skraju dachu

•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych
metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera

•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

Dachówka bitumiczna Woodland®*
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 240 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Chroniona 6 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Żywe i intensywne kolory
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 5,5 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 165 x 1016 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Tuscan Sunset, Castlewood Gray, Mountain Sage, 
Cedarwood Abbey, Woodberry Brown

3,10 m2

37,29 kg

15 arkuszy
30 dachówek

30,48 mb
22,36 kg

10 arkuszy
30 dachówek

6,09 mb
26,40 kg

2,32 m2

31,69 kg

15 arkuszy
30 dachówek

30,48 mb
22,36 kg

10 arkuszy
30 dachówek

6,09 mb
26,40 kg

m2

m2

mb

mb

mb

mb

68,90 zł

10,90 zł

43,50 zł

75,90 zł

10,90 zł

43,50 zł

84,75 zł

12,30 zł

53,51 zł

93,36 zł

13,41 zł

53,51 zł

Dachówka startowa do Slateline®

•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 
znajdujących się na skraju dachu

•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych
metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera

•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

BruttoNetto
Cena
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J.m.Zawartość
opakowaniaOpis produktuNazwa

produktu

Dachówka bitumiczna Grand Canyone®*
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 210 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Chroniona 7 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Posiada żywe i intensywne kolory
•  Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 7 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 114 x 1016 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Mission Brown, Stormcloud Gray, Stone Wood,
Black Oak, Sedona Sunset

Dachówka kalenicowa do gontów Grand Canyone®*
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją

ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

Dachówka kalenicowa do gontów Glenwood®*
•  Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych
•  Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją

ze stałym widocznym zakładem
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu
•  Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm
•  Występuje we wszystkich kolorach gontu

Dachówka startowa do gontów Glenwood®

•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 
znajdujących się na skraju dachu

•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych
metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera

•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

Dachówka bitumiczna Glenwood®*
•  Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność

oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny
•  Gwarancja odporności na porywy wiatru do 240 km/h
•  Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat
•  Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia
•  Chroniona 14 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D
•  Posiada żywe i intensywne kolory
•  Konstrukcja trzywarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z

welonu z włókna szklanego
•  Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia
•  Posypka ceramiczna
•  Grubość 10,5 mm
•  Wymiary efektywne jednej dachówki to 114 x 992 mm
•  Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland)
Dostępne kolory: Adobe Clay, Autumn Harvest, Chelsea Gray,
Dusky Gray, Golden Prairie, Weathered Wood

1,55 m2

36,30 kg

15 arkuszy
30 dachówek

30,48 mb
22,36 kg

10 arkuszy
30 dachówek

6,09 mb
26,40 kg

1,03 m2

29,40 kg

15 arkuszy
30 dachówek

30,48 mb
22,36 kg

10 arkuszy
30 dachówek

6,09 mb
26,40 kg

m2

m2

mb

mb

mb

mb

129,90 zł

10,90 zł

43,50 zł

168,90 zł

10,90 zł

43,50 zł

159,78 zł

13,41 zł

53,51 zł

207,75 zł

13,41 zł

53,51 zł

Dachówka startowa do gontów Grand Canyone®

•  Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów 
znajdujących się na skraju dachu

•  Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych
metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera

•  Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów
•  Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu

BruttoNetto
Cena



   

         

Membrana podkładowa RedBarrier
•  Wytrzymała i odporna na rozrywanie 4-warstwowa membrana

wstępnego krycia
•  Wykonana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, siatki 

wzmacniającej polietylenowej (PE) i filmu funkcyjnego
•  Poprzez wyrysowanie linie co 10 cm skaluje nam dach, dzięki czemu

widzimy czy połacie są winklowe, dodatkowo linie ułatwiają 
montaż gontu 

•  Odporna na działanie promieni słonecznych i warunków 
pogodowych do 4 miesięcy

•  Zapewnia dobrą przepuszczalność pary wodnej dzięki czemu 
uwalnia wilgoć ze strychu i pomaga zabezpieczyć wnętrze przed
szkodliwym procesem gnicia, pleśnią i grzybem

•  Szerokość rolki: 1 m
•  Długość rolki: 50 m
•  Grubość: 0,70 mm

Papa podkładowa samoprzylepna WeatherWatch®

•  Stosuje się ją w miejscach gdzie może dochodzić do nadmiernego
   zbierania się wody, lodu czy śniegu
•  Idealnie zabezpiecza miejsca newralgiczne, tam gdzie potencjalnie

mogłoby dochodzić do przecieków
•  Instalujemy ją za pomocą właściwości samoprzylepnych masy

asfaltowej znajdującej się od spodniej strony papy
•  Szerokość rolki: 0,914 m
•  Długość rolki: 20,33 m
•  Grubość: 1,20 mm

Wentylacja kalenicowa Cobra® SnowCountry™
•  Unikatowa konstrukcja wytwarza dodatkowe podciśnienie, dzięki

czemu jest bardziej efektywna niż standardowe rozwiązania tego typu
•  Usuwa nadmiar ciepła i wilgoci gromadzącej się pod dachem
•  Zapobiega niszczeniu konstrukcji dachu zapewniając

zbalansowany przepływ powietrza
•  Znacząco obniża koszty ogrzewania zimą i koszty klimatyzacji w

okresie letnim
•  Wysokość modułu: 2,50 cm
•  Długość modułu: 122 cm
•  Szerokość modułu: 36/29 cm

Wentylacja punktowa połaci dachowej
•  Skutecznie usuwa wilgoć z przestrzeni dachowej
•  Wykonana z propylenu barwionego w masie
•  Stabilizowana na promieniowanie UV
•  W letnie dni obniża temperaturę na poddaszu
•  Przeznaczona wyłącznie do poddaszy nieużytkowych
•  Wymiary podstawy: 39 x 46,80 cm
•  Wysokość: 7,50 cm
Dostępne kolory RAL: Czarny 9005, Brązowy 8017, Szary 7046, 
Grafitowy 7024, Zielony 6020, Czerwony 3009

J.m.Zawartość
opakowaniaOpis produktuNazwa

produktu

50 m2

8,50 kg

18,60 m2

20,33 mb
31,75 kg

10 szt
12,20 mb
6,70 kg

1 szt
1,20 kg

m2

m2

szt

szt

7,90 zł

23,90 zł

66,90 zł

158,00 zł 194,34 zł

82,29 zł

29,40 zł

9,72 zł

Kominek wentylacyjny nieocieplany
•  Skutecznie odprowadza powietrze z pomieszczeń
•  Wykonana z propylenu barwionego w masie
•  Stabilizowany na promieniowanie UV
•  Regulowany kąt nachylenia od 5˚ do 45˚
•  Wbudowana poziomica
•  Średnica: DN 125
•  Wymiary podstawy: 39 x 46,80 cm
•  Wysokość: 50 cm
Dostępne kolory RAL: Czarny 9005, Brązowy 8017, Szary 7046, 
Grafitowy 7024, Zielony 6020, Czerwony 3009

Kominek wentylacyjny ocieplany
•  Skutecznie odprowadza powietrze z pomieszczeń
•  Wykonany z propylenu barwionego w masie
•  Stabilizowany na promieniowanie UV
•  Regulowany kąt nachylenia od 5˚ do 45˚
•  Wbudowana poziomica
•  Średnica: DN 125
•  Wymiary podstawy: 39 x 46,80 cm
•  Wysokość: 50 cm
Dostępne kolory RAL: Czarny 9005, Brązowy 8017, Szary 7046, 
Grafitowy 7024, Zielony 6020, Czerwony 3009

1 szt
2 kg

1 szt
2 kg

szt

szt

176,00 zł

239,00 zł 293,97 zł

216,48 zł

BruttoNetto
Cena



 

Instalując dachówkę GAF® lub CertainTeed® i co najmniej 5 systemowych akcesoriów 
automatycznie uzyskujesz:

• Pakiet korzyści Premium - Silver lub Gold (uzależniony od modelu gontu)
• Zbywalną Dożywotnią Gwarancję na gont i wszystkie systemowe akcesoria
• Pełną gwarancję obejmującą koszty materiału i robocizny przez pierwsze 20 lat
 Więcej informacji znajdziesz na www.gaf.com.pl

* Czas dostawy wynosi 6 do 8 tygodni od momentu potwierdzenia zamówienia

©2021 Gonty Asfaltowe Fachowo Sp. z o.o. • 12.07.2021 • Warszawa

Gwoździe do montażu wentylacji kalenicowej
•  Wykonane ze stali niskowęglowej
•  Ocynkowane
•  Płaska główka gwoździa o szerokości 8,8 mm
•  Zużycie: 30 szt na 122 cm wentylacji kalenicowej

Gwoździe do montażu dachówki bitumicznej
•  Wykonane ze stali niskowęglowej
•  Ocynkowane
•  Posiadają spiralne karbowanie
•  Gwoździe o podwyższonej odporności na wyciąganie
•  Płaska główka gwoździa o szerokości 8,8 mm
•  Zużycie: ~1 kg na 10 m2 dachówki bitumicznej

Uszczelniacz asfaltowy Gardner® WET-R-DRI
•  Trwale plastyczny uszczelniacz dachowy 
•  Do stosowania przy każdej pogodzie
•  Znakomicie przylega zarówno do powierzchni suchych, jak i 

mokrych lub wilgotnych
•  Naprawia i uszczelnia miejscowo uszkodzone części dachu

tworząc elastyczną i trwałą powłokę wodoodporną
•  Uszczelnia obróbki blacharskie np. wokół kominów i innych

wystających części dachu
•  Uszczelnia i naprawia przecieki przy świetlikach, wywietrznikach

dachowych i kominach
•  Doskonały również jako środek do izolacji wilgotnościowej i wodnej 

- naziemne i poniżej gruntu
•  Zużycie: ~1,2 m2 z 3,4 l przy grubości warstwy 4 mm

J.m.Zawartość
opakowaniaOpis produktuNazwa

produktu

1 pc
30 szt

50 x 3,5 mm

1 kg
25 x 3,5 mm

300 ml

18 l

pc

kg

szt

szt

6,06 zł

17,50 zł

16,80 zł

149,00 zł 183,27 zł

20,66 zł

21,53 zł

10,86 zł

4. Dachówka bitumiczna
Upiększa dach i chroni go na pokolenia

3. Dachówka startowa
Pomaga chronić dachówkę bitumiczną w miejscach 
newralgicznych przed silnymi podmuchami wiatru

1. Papa podkładowa samoprzylepna
Pomaga chronić miejsca newralgiczne dachu przed przeciekami 
spowodowanymi ulewnymi deszczami i zalegającym śniegiem 

6. Dachówka kalenicowa
Końcowe wykończenie, które upieksza i pomaga chronić 
dach przed penetracją wody

5. Wentylacja kalenicowa
Pomaga usunąć nadmiar ciepła i wilgoci z poddasza

2. Membrana podkładowa
Pomaga chronić dach przed penetracją wilgoci oraz odizolowuje 
dachówkę bitumiczną od podłoża

Gwoździe do montażu dachówki bitumicznej
•  Wykonane ze stali niskowęglowej
•  Galwanizowane
•  Posiadają pierścieniowate karbowanie
•  Gwoździe o podwyższonej odporności na wyciąganie
•  Płaska główka gwoździa o szerokości 9 mm
•  Gwoździe w zwojach łączone drutem
•  Przeznaczone do gwoździarek pneumatycznych
•  Zużycie: ~2800 szt na 100 m2 dachówki bitumicznej

1 pc
10560 szt

25 x 3,05 mm
1 pc

9600 szt
32 x 3,05 mm

1 pc
7200 szt

38 x 3,05 mm

pc

pc

pc

298 zł

289 zł

280 zł

366,54 zł

355,47 zł

344,40 zł

1 kg
30 x 3,5 mm

BruttoNetto
Cena


