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Ponuka pre sedlové strechy         cenník 1/2014  platný od 1.2.2014 : 

 

 

 
TYVEK SOLID je jednovrstvová, vysokodifúzna, kontaktná poistná hydroizolácia z polyetylénu s vy –

sokou hustotou s antireflexným povrchom, ktorú je možné ukladať na plné debnenie alebo priamo na 
tepelnú izoláciu šikmých striech a rovnako je vhodná aj do aplikácie prevetrávaných fasád.   

 

                      Naša cena: 0,99 €/m² bez DPH, 1 rolka 75m2 – 74,25 € bez DPH, 89,10 € s DPH 

 
                        TYVEK SUPRO Túto veľmi trvanlivú vysokodifúznu, kontaktnú, poistnú hydroizoláciu z materiálu 

                                      Tyvek, spevnenú laminovanou polypropylénovou netkanou textíliou, možno použiť na všetkých typoch 
                                      šikmých striech.  
 

                             Naša cena: 1,59 €/m² bez DPH, 1 rolka 75 m² – 119,25 € bez DPH, 143,10 € s DPH 

 
                              TYVEK SUPRO PLUS je špeciálne navrhnutá pre sťažené podmienky montáže na strechách s pl – 

                                       ným debnením a možno ju použiť aj do striech s profilovanými krytinami (plechy). Vyrába sa aj ako 
                                      prevedenie s prídavnou samolepciacou páskou Tyvek. 
 
                              Naša cena: 1,61 €/m² bez DPH, 1 rolka 75 m²– 120,75 € bez DPH, 144,90 € s DPH 

 
                               AIRGUARD REFLECTIVE je 100% parotesná fólia pre reguláciu vodných pár s metalizovaným  

             povrchom, ktorý v zimnom období znižuje tepelné straty. Túto parotesnú fóliu je možné použiť na 
                                       strechy, pod stropy aj do obvodových stien. 

 
                               Naša cena: 1,60 €/m² bez DPH, 1 rolka 75 m²– 120,00€ bez DPH, 144,00 € s DPH 

 
                               TIMBERPOL TEX Je asfaltová hydroizolačná mikro-membrána, modifikovaná SBS (styrén-buta- 

                                        dién-styrénom), vystužená nosnou vložkou z netkaného polyesteru s nízkou gramážou. Na spodnej  
                                        strane výrobku je nanesená špecifická PP fólia v zelenej farbe, vrchná strana je upravená taktiež špe – 
                                        ciálnou PP fóliou v čiernej farbe. 

          Doporučuje sa ako podkladový a poistný pás vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch v občian- 
          skom a priemyslovom staviteľstve, pod skladané krytiny, predovšetkým vo ventilovaných sedlových  
          strechách. Je zvlášť vhodný k aplikácií na drevené debnenie. 

 

                                 Naša cena: 1,00 €/m² bez DPH, 1 rolka 30 m² – 30,00 € bez DPH, 36,00 € s DPH 


