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Grupa BMI Polska powstała w wyniku połączenia dwóch firm - BMI Braas i BMI Icopal, wiodących 
producentów systemów dedykowanych na dachy skośne i płaskie. Integracja doświadczeń tych 
europejskich, cieszących się największym zaufaniem w branży marek oraz przynależność do 
amerykańskiego koncernu Standard Industries pozwala oferować naszym klientom światowy 
poziom w systemowym podejściu do technologii dachów. W BMI Polska wierzymy, że finalna jakość 
dachu jest efektem profesjonalnego połączenia wysokiej klasy produktów oraz najwyższej klasy 
fachowego wykonawstwa. Właśnie dlatego z uważnością dbamy o wszystkie te obszary  
i konsekwentnie je rozwijamy. 

Dzisiaj oddajemy w Państwa ręce cennik BMI Icopal na rok 2021.  Wierzymy, że przejrzysta  
i uproszczona wersja oraz wprowadzenie nowego podziału produktów ułatwi codzienną pracę oraz 
wybór rozwiązań odpowiednich do potrzeb i możliwości klientów. Przed Państwem portfolio marki 
BMI Icopal, w którym odnajdziecie propozycje dedykowane dla dachów płaskich. Wśród nich szeroki 
wybór wysokiej jakości membran bitumicznych, syntetycznych, mas powłokowych oraz licznych 
akcesoriów uzupełniających a wszystko stworzone w oparciu o najwyższej jakości produkty.  
Oferta obejmuje również innowacyjne systemy Zielony Dach Icopal, Bezpieczny Fundament Icopal, 
systemy o podwyższonej odporności ogniowej FireSmart®, izolację obiektów inżynierskich, gonty 
bitumiczne, termoizolację oraz wyłazy dachowe. 

Wybór produktów BMI Icopal to wybór nie tylko pokrycia dachu, ale kompletnego, zintegrowanego 
systemu dachowego z jednej ręki. Bo dla nas to zawsze więcej niż tylko dach. Jesteśmy pewni, 
że razem możemy więcej. Dlatego pozostajemy do Państwa dyspozycji, służymy doradztwem 
technicznym i wsparciem na każdym etapie realizacji projektu. Wasze sukcesy są naszymi sukcesami.

Zespół BMI Polska
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#Gwarancje
My nie obiecujemy 
wolimy zagwarantować
Od ponad 40 lat dbamy o zadowolenie naszych Klientów. Oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości pokryć  
i hydroizolacji, bitumicznych mas powłokowych oraz akcesoriów dachowych. Dopuszczamy do sprzedaży 
tylko te produkty, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w polskich i europejskich normach.

Zaawansowana technologia zastosowana we Flagowych Papach Icopal, determinacja i doświadczenie  
technologów oraz posiadany park maszynowy umożliwiły zastosowanie niespotykanego u innych producentów 
zabiegu odejścia od stosowania ujemnych tolerancji niektórych parametrów użytkowych pap. Najbardziej 
spektakularne jest zadeklarowanie zerowej negatywnej tolerancji grubości oraz zerowej ujemnej tolerancji 
maksymalnej siły rozciągającej. Oznacza to w praktyce, że BMI Icopal może „pomylić się” tylko na korzyść  
Klienta, czyli że np. rzeczywista grubość papy o deklarowanej grubości 5,2 mm będzie wynosić od 5,2 do 5,6 mm. 
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Gwarantuje jakość naszych wyrobów.  
Wybrane produkty BMI Icopal objęte są długoletnimi 
gwarancjami. Dodatkowo, jakość produktów z grupy 
Flagowe Papy Icopal, nieustannie potwierdzana jest 
okresowymi badaniami Instytutu Techniki Budowlanej.

Gwarancja 
Produktowa 

Wydłuż swoją gwarancję wybierając oryginalny 
dach w systemie BMI Icopal a otrzymasz 
wyjątkową, wieloletnią gwarancję. To unikatowa 
na rynku gwarancja, która obejmuje nie 
tylko poszczególne elementy, ale zapewnia 
funkcjonalność całego systemu dachowego.

Więcej informacji na www.gwarancje.icopal.pl

Imienna  
Gwarancja Icopal 

Produkty pod kontrolą 
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ 
w Warszawie
www.itb.pl

NR EP 0.483.274/07.2010
TECHNOLOGIA SZYBKI PROFIL® SBS

PATENT EUROPEJSKI

System nagrodzony
Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów  
Budownictwa i Architektury
BUDMA 2018



#Integracja 
Wyjątkowe systemy
tylko w BMI Icopal
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Nowoczesne podejście do prezentacji rozwiązań hydroizolacyjnych marki BMI Icopal, powstało w wyniku 
szczegółowej analizy i obserwacji rynku. Jest to odpowiedź na potrzeby naszych Klientów, którzy chcą 
oszczędzić czas bez utraty jakości związanej z dopasowaniem rozwiązań dachowych do ich potrzeb  
i możliwości. To kompleksowa i nowoczesna oferta spełnienia oczekiwań na trzech poziomach w pięciu 
obszarach. Każdy z wyróżnionych segmentów posiada swoje indywidualne cechy. 

Jesteśmy przekonani, że ta przejrzysta 
forma ułatwi inwestorom wybór systemów 
odpowiednich do ich preferencji i potrzeb. 

Aby w pełni profesjonalnie zabezpieczyć tak różne  
typy powierzchni wydzieliliśmy jeszcze 3 kategorie 
pozwalające spełnić oczekiwania na różnym poziomie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych  
partnerów biznesowych ofertę produktową  
pap podzieliliśmy na 5 obszarów tematycznych: 

DACHY NOWE
RENOWACJE
DACHY SKOŚNE
DACHY ZIELONE I TARASY

FUNDAMENTY
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Rozwiązania  
na miarę XXI wieku

Produkty z kategorii STANDARD  
są najlepsze w swojej klasie.  
Od lat cenione za stabilną  
jakość i gwarancje produktowe,  
a jednocześnie charakteryzujące 
się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą 
się przy najpowszechniejszych 
rozwiązaniach. 

W grupie PLUS znajdują  
się rozwiązania o podwyższonym 
standardzie, które odpowiadają 
potrzebom najbardziej 
wymagających klientów. Produkty 
z kategorii PLUS są sprawdzone 
przez wieloletnie użytkowanie na 
obiektach budowlanych, cenione są  
przez dekarzy za swoją jakość  
i długoletnie gwarancje 
produktowe.

Kategoria PREMIUM to grupa 
produktów posiadających najwyższe 
parametry użytkowe i techniczne. 
Produkty z kategorii PREMIUM są 
absolutnie najlepsze w swojej klasie,  
o doskonałej opinii i bardzo długich 
okresach gwarancji produktowych.  
To skrojone z największą dokładnością 
rozwiązania wypracowywane od 
lat przez doświadczone zespoły 
marki BMI Icopal przy pomocy 
najnowocześniejszych technologii. 
Światowy poziom pod względem 
technologii, estetyki oraz 
żywotności produktu.

STANDARD PLUS PREMIUM
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Kategoria PREMIUM to grupa produktów posiadających najwyższe parametry użytkowe i techniczne. Produkty z kategorii  
PREMIUM są absolutnie najlepsze w swojej klasie,  o doskonałej opinii i bardzo długich okresach gwarancji produktowych.  
To skrojone z największą dokładnością rozwiązania wypracowywane od lat przez doświadczone zespoły marki BMI Icopal przy 
pomocy najnowocześniejszych technologii. Światowy poziom pod względem technologii, estetyki oraz żywotności produktu.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL® SBS  
    (kolor szaro-niebieski)    

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. 
nr katalogowy: 14070020                          

5,6 -30 / 110 1100 / 900  5,0 / 38,2 
120
941
24

netto 49,00

brutto 60,27

MONODACH WM 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia mocowana 
metodą zgrzewania lub mechanicznie na 
włókninie poliestrowo-szklanej do wykonania 
jednowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14160003                          

5,5 -25 / 100 1200 / 900  5,0 / 38,3 
120
943
24

netto 38,10

brutto 46,86

POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL®  SBS 
    (kolor szaro-niebieski) 

Papa wierzchniego, zgrzewalna krycia na włókninie 
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. 
nr katalogowy: 14070010                          

5,2 -25 / 105 950 / 750  5,0 / 37,8 
120
933
24

netto 32,30

brutto 39,73

PAPY PODKŁADOWE

POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS
Papa podkładowa, zgrzewalna, na włókninie 
poliestrowej, do wykonania warstwy 
podkładowej w wielowarstwowych pokryciach 
dachowych.
nr katalogowy: 14065010

5,0 -25 / 105 950 / 750 5,0 / 33,6
120
832
24

netto 34,30

brutto 42,19

PLASTER P180/2000
Papa samoprzylepna podkładowa, na włókninie 
poliestrowej, do wykonania warstwy podkładowej 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
nr katalogowy: 14230001

2,6 -25 / 100 900 / 700 10,0 / 35,2
240
870
24

netto 23,90

brutto 29,40

Dachy nowe
Zabezpieczenie hydroizolacyjne dachów nowych wymaga zastosowania produktów o wysokich 
walorach technicznych i długoletniej żywotności aby mogły służyć i ochraniać budynek przez cały 
okres jego użytkowania. W zależności od rodzaju podłoża, rodzaju materiału termoizolacyjnego czy 
przewidywanej ilości warstw hydroizolacyjnych, Klient znajdzie do ochrony budynków nowych specjalnie 
dedykowane zabezpieczenia w różnych postaciach.  Przede wszystkim wysoko modyfikowane papy 
zgrzewalne, zarówno podkładowe jak i wierzchniego krycia, papy mocowane mechanicznie  
do jednowarstwowych układów dachowych czy papę podkładową samoprzylepną. 

 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

Dachy nowe

6

papy zgrzewalne
 papy mocowane mechanicznie 

papy samoprzylepne



8 9

W grupie PLUS znajdują się rozwiązania o podwyższonym standardzie, które odpowiadają potrzebom najbardziej  
wymagających klientów. Produkty z kategorii PLUS są sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie na obiektach  
budowlanych, cenione są przez dekarzy za swoją jakość i długoletnie gwarancje produktowe.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS 
    (kolor czerwony) 

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. 
nr katalogowy: 14115020                           

5,2 -20 / 100 950 / 750  5,0 / 38,1 
120
940
24

netto 31,40

brutto 38,62

EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS 
    (kolor zielony) 

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. 
nr katalogowy: 14115025                           

5,2 -20 / 100 950 / 750  5,0 / 38,4 
120
947
24

netto 31,40

brutto 38,62

EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL® SBS 
    (kolor szaro-niebieski) 

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. 
nr katalogowy: 14110010                          

5,2 -20 / 100 950 / 750  5,0 / 36,3 
120
895
24

netto 30,50

brutto 37,52

MONOLIGHT 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna i do 
mocowania mechanicznego na stabilizowanej 
włókninie poliestrowej  do wykonania 
jednowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14265005                          

5,2 -25 / 100 900 / 700  5,0 / 38,5 
120
949
24

netto 28,50

brutto 35,06

PAPY PODKŁADOWE

EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS
Papa podkładowa, zgrzewalna, na włókninie 
poliestrowej, do wykonania warstwy podkładowej 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
nr katalogowy: 14105010

4,0 -20 / 100 950 / 750 7,5 / 42,9
150
882
20

netto 28,20

brutto 34,69

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość  
i gwarancje produktowe, a jednocześnie charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2 WWW  
SZYBKI PROFIL®  SBS 

    (kolor szary) 
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie  
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych 
nr katalogowy: 14580030                          

5,2 -20 / 95 900 / 700  5,0 / 40,3 
120
991
24

netto 24,00

brutto 29,52

ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2 S  
SZYBKI PROFIL®  SBS 

    (kolor szary) 
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie  
poliestrowej do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach 
dachowych. 
nr katalogowy: 14580005                          

5,2 -5 / 80 700 / 500 5,0 / 39,2
120
966
24

netto 19,00

brutto 23,37

PAPY PODKŁADOWE

GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL® SBS
Papa podkładowa, zgrzewalna lub do mocowania 
mechanicznego, na osnowie z tkaniny szklanej,  
do wykonania warstwy podkładowej  
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.    
 nr katalogowy: 14601001

4,0 0 / 80 1500 / 2500 7,5 / 44,4
150
913
20

netto 17,50

brutto 21,53

ICOPAL BAZA PYE PV250 S4,0 S  
SZYBKI PROFIL®  SBS 
Papa podkładowa, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej wzmocnionej nićmi szklanymi 
do wykonania warstwy podkładowej w 
wielowarstwowych pokryciach dachowych. 
nr katalogowy: 14585001                          

4,0 -3/80 700 / 500  7,5 / 43,2 
150
889
20

netto 17,30

brutto 21,28

 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

Dachy noweDachy nowe

papy zgrzewalne
 papy mocowane mechanicznie 

papy zgrzewalne
 papy mocowane mechanicznie 
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Renowacje Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynków istniejących niesie z sobą szereg wyzwań, którym muszą sprostać 
zastosowane do remontu materiały. Najwięcej trudności sprawia zawilgocenie istniejącego pokrycia dachowego. 
Oferowane przez BMI Icopal produkty sprawiają, że zawarta w podłożu wilgoć nie będzie w przyszłości sprawiać 
kłopotu użytkownikowi budynku. Do zabezpieczenia obiektów istniejących przewidziane są papy aktywowane  
termicznie z aktywnym systemem wentylacji podłoża.



Kategoria PREMIUM to grupa produktów posiadających najwyższe parametry użytkowe i techniczne. Produkty z kategorii  
PREMIUM są absolutnie najlepsze w swojej klasie,  o doskonałej opinii i bardzo długich okresach gwarancji produktowych.  
To skrojone z największą dokładnością rozwiązania wypracowywane od lat przez doświadczone zespoły marki BMI Icopal przy 
pomocy najnowocześniejszych technologii. Światowy poziom pod względem technologii, estetyki oraz żywotności produktu.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2  
SZYBKI SYNTAN®  SBS 

    (kolor szaro-niebieski)   

 Papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie 
na włókninie poliestrowej stabilizowanej siatką 
szklaną , do wykonania jednowarstwowych pokryć 
hydroizolacyjnych na nowych i podlegających 
renowacji pokryciach dachowych. 
nr katalogowy: 14287010                         

5,2 -30 / 110 1000 / 800  5,0 / 31,4 
120
779
24

netto 41,80

brutto 51,41

PAPA PODKŁADOWA  -  do stosowania w układach dwuwarstwowych z papami wierzchniego krycia z systemów pap  
PREMIUM , PLUS i STANDARD za wyjątkiem pap Extra Wentylacja Top 5,2 , Termik Top 5,2 oraz Termik Top 5.0

WENTYLACJA BAZA 3,0  
|SZYBKI SYNTAN® SBS 
Papa podkładowa aktywowana, termicznie  
na kompozycie z włókniny poliestrowej 
stabilizowanej siatką szklaną, do wykonania 
warstwy podkładowej w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych. 
nr katalogowy: 14290010                          

3,0 -20 / 110 550 / 300  10,0 / 39 
200
805
20

netto 28,60

brutto 35,18

W grupie PLUS znajdują się rozwiązania o podwyższonym standardzie, które odpowiadają potrzebom najbardziej  
wymagających klientów. Produkty z kategorii PLUS są sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie na obiektach  
budowlanych, cenione są przez dekarzy za swoją jakość i długoletnie gwarancje produktowe.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN®  SBS 
    (kolor szaro-niebieski) 

Papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie 
na włókninie poliestrowej do wykonania warstwy 
wierzchniej w nowych lub podlegających renowacji 
pokryciach dachowych, w systemie jedno- lub 
wielowarstwowym.
nr katalogowy: 14295010                         

5,2 -25 / 105 950 / 750  5,0 / 31,4 
120
779
24

netto 34,10

brutto 41,94
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Renowacje
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Renowacje

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość  
i gwarancje produktowe, a jednocześnie charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN®  SBS 
    (kolor szaro-niebieski) 

Papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie 
na włókninie poliestrowej do wykonania warstwy 
wierzchniej w nowych lub podlegających renowacji 
pokryciach dachowych, w systemie jedno- lub 
wielowarstwowym. 
nr katalogowy: 14300010

5,0 -15 / 90 600 / 400  5,0 / 34,3 
120
847
24

netto 30,40

brutto 37,39

PAPA PODKŁADOWA  -  do stosowania w układach dwuwarstwowych z papami wierzchniego krycia z systemów pap  
PREMIUM , PLUS i STANDARD za wyjątkiem pap Extra Wentylacja Top 5,2 , Termik Top 5,2 oraz Termik Top 5.0

TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN®  SBS 
Papa podkładowa, aktywowana termicznie na 
włókninie poliestrowej do wykonania warstwy 
podkładowej w wielowarstwowych pokryciach 
dachowych.  
nr katalogowy: 14310001

2,5 -15 / 90 550 / 450  10,0 / 38 
240
937
24

netto 20,20

brutto 24,85

Produkty uzupełniające
zużycie

jednostkowe
[ / m2]

opakowanie
jednostkowe

ciężar
opakowania

[kg]

ilość na
palecie

[szt. / m2]

waga 
palety

[kg]
cena zł / szt.

SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS
Głęboko penetrujący, bitumiczny oraz szybkoschnący 
preparat SBS do gruntowania podłoża, do stosowania 
również w niskich temperaturach.
nr katalogowy: 11810005

0,2
L / m2

puszka
10 L 10,5 70 756

netto 209,00

brutto 257,07

SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS
Głęboko penetrujący, bitumiczny oraz szybkoschnący 
preparat SBS do gruntowania podłoża, do stosowania 
również w niskich temperaturach. 
nr katalogowy: 11810001

0,2
L / m2

puszka
30 L 29,5 28 842

netto 574,20

brutto 706,27

KOMINEK WENTYLACYJNY
wymiary: 29 x 28 cm
nr katalogowy: 12120127

15 szt. w opakowaniu
netto 20,30

brutto 24,97

papy aktywowane termicznepapy aktywowane termiczne
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Dachy skośne
Ten rodzaj dachów wymaga zastosowania warstw hydroizolacyjnych  
o szczególnie dobrych parametrach i właściwościach. Od szczelności pokrycia 
warstwy wstępnej zależy naprawdę wiele, w tym wytrzymałość przyszłego 
pokrycia z dachówki, blachy bądź gontów papowych czy naturalnych. BMI Icopal 
oferuje dla użytkowników dachów skośnych wytrzymałe warstwy podkładowe  
w postaci wysoko modyfikowanych membran bitumicznych na poszycie ciągłe  
lub bezpośrednio na krokwie oraz tradycyjne papy asfaltowe na nowych,  
bardzo wytrzymałych włókninach poliestrowych.
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Dachy skośne

Kategoria PREMIUM to grupa produktów posiadających najwyższe parametry użytkowe i techniczne. Produkty z kategorii  
PREMIUM są absolutnie najlepsze w swojej klasie,  o doskonałej opinii i bardzo długich okresach gwarancji produktowych.  
To skrojone z największą dokładnością rozwiązania wypracowywane od lat przez doświadczone zespoły marki BMI Icopal przy 
pomocy najnowocześniejszych technologii. Światowy poziom pod względem technologii, estetyki oraz żywotności produktu.

ilość 
w rolce

[m2/mb]
ilość rolek/sztuk na 
palecie/opakowaniu

ilość m2  na  
palecie

waga  palety  
z produktem [kg] cena zł / m2

SUN’X SZYBKA BARIERA SBS
Nowej generacji membrana do dachów
skośnych, mocowana mechanicznie 
 z funkcją chłodnego dachu w okresie lata.
nr katalogowy: 11012001                    

50 m2 36 1800 720
netto 16,30

brutto 20,05

W grupie PLUS znajdują się rozwiązania o podwyższonym standardzie, które odpowiadają potrzebom najbardziej  
wymagających klientów. Produkty z kategorii PLUS są sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie na obiektach  
budowlanych, cenione są przez dekarzy za swoją jakość i długoletnie gwarancje produktowe.

ilość 
w rolce

[m2/mb]
ilość rolek/sztuk na 
palecie/opakowaniu

ilość m2  na  
palecie

waga  palety  
z produktem [kg] cena zł / m2

FEL’X SZYBKA BARIERA SB
Nowej generacji membrana do dachów 
skośnych, mocowana mechanicznie.
nr katalogowy: 11012003                    

50 m2 30 1500 740
netto 12,70

brutto 15,62

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość i gwarancje produktowe, a jednocześnie 
charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

W/PET PLUS – SBS/ICOPAL 
Papa na wzmocnionej włókninie poliestrowej do układów 
dachowych klejonych i mocowanych mechanicznie, do 
wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych 
układach dachowych a także jako tymczasowe 
zabezpieczenie wodochronne na pełnym deskowaniu lub 
płytach OSB pod zasadniczym pokryciem z dachówki, 
blachodachówki lub gontów. Papa z samoklejącym 
zakładem podłużnym.          nr katalogowy: 16093003

2,3 -10 / 85 450 / 350  15,0 / 43,8 
300
900
20

netto 10,70

brutto 13,16

System Szybkich Barier SBS Generacji ’X

Produkty uzupeniające
ilość 

w rolce
[m2/mb]

ilość rolek/sztuk na 
palecie/opakowaniu

ilość m2  na  
palecie

waga  palety  
z produktem [kg] cena zł / m2

ALUM’X SZYBKA BARIERA SBS
Aluminiowa bariera paroizolacyjna, Sd 1500
nr katalogowy: 11610003                    

30 m2 300 9000 840
netto 4,60

brutto 5,66

cena zł / szt.
TAPE’X A
Jednostronnie klejąca taśma aluminiowa
Wymiar rolki 5 cm x 30 m
nr katalogowy: 11628002

30 mb - - -
netto 13,50

brutto 16,61

TAPE’X B
Dwustronnie klejąca taśma butylowa
Wymiar rolki 1 cm x 22,5 m
nr katalogowy: 11628003

22,5 mb - - -
netto 88,00

brutto 108,24

VENT’X
Element wentylacyjny do Szybkich Barier SBS
Wymiar 15 cm x 4,4 cm
nr katalogowy: 12120128

- 10 - -
netto 17,30

brutto 21,28

 papy mocowane mechanicznie 
papy mocowane na klej
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www.gonty.icopal.pl

Ogon bobra – tradycyjny kształt klasyczny w formie. 
Przypomina dachówkę karpiówkę, która jest trwale 
związana z polskim krajobrazem.

Prostokąt – kształt gonta atrakcyjny w swej 
prostocie. Najchętniej stosowany na dachach  
o klasycznej formie architektonicznej.

Heksagonalny – ciekawy kształt sześciokąta. 
Atrakcyjnie prezentuje się na dachach  
o różnorodnych skosach.

Gonty Icopal SBS charakteryzują się pełną powierzchnią samoklejącą po spodniej stronie gonta. Specjalna 
samowulkanizująca warstwa bitumu zapewnia bardzo wysoką skuteczność klejenia. Bogata oferta kształtów  
dostępnych w wielu kolorach daje dużą swobodę w komponowaniu dachu w zgodzie z elewacją budynku i otoczeniem.

DOSTĘPNE KSZTAŁTY

Gonty papowe SBS swoje zalety ujawniają na szczególnie skomplikowanych 
dachach, gdzie dzięki modułowej konstrukcji montaż jest szybki, a koszty  
w porównaniu z innymi pokryciami, znacznie niższe.

Gonty Icopal SBS
ilość efektywnego  

pokrycia dachu [m2] / 
ilość płatków w opakowaniu [szt.]

waga paczki gontów  
waga gontów z paletą [kg] 

ilość paczekna palecie
cena zł / m2

OGON BOBRA

SZARY A1

nr katalogowy: 16572001                      
3 / 20

29,6
913
30

netto 33,40

brutto 41,08

CZERWONY A2

nr katalogowy: 16577001                      
3 / 20

29,6
913
30

netto 35,40

brutto 43,54

BRĄZOWY A3

nr katalogowy: 16577002                      
3 / 20

29,6
914,1

30

netto 35,40

brutto 43,54

ZIELONY A4

nr katalogowy: 16577003                      
3 / 20

27,8
860
30

netto 36,50

brutto 44,90

SZARA CHMURKA  AM1

nr katalogowy: 16577004                      
3 / 20

30,8
949
30

netto 35,40

brutto 43,54

CZERWONA CHMURKA AM2

nr katalogowy: 16577005                      
3/20 

29,8
919
30

netto 35,40

brutto 43,54

PROSTOKĄT

SZARY B1

nr katalogowy: 16580001                      
3 / 21

35,5
1090

30

netto 34,40

brutto 42,31

CZERWONY B2

nr katalogowy: 16585001                      
3 / 21

33,6
1033

30

netto 37,40

brutto 46,00

BRĄZOWY B3

nr katalogowy: 16585002                      
3 / 21

34,1
1048

30

netto 37,40

brutto 46,00

ZIELONY B4

nr katalogowy: 16585003                      
3 / 21

32,9
1013

30

netto 38,50

brutto 47,36

SZARA CHMURKA BM1

nr katalogowy: 16585004                      
3 / 21

34,1
1048

30

netto 37,40

brutto 46,00

CZERWONA CHMURKA BM2

nr katalogowy: 16585005                      
3 / 21

34,1
1048

30

netto 37,40

brutto 46,00

HEKSAGONALNY

CZERWONY  
Z CZARNYM CIENIEM CM2
nr katalogowy: 16595001                      

3 / 22
30,0
927
30

netto 31,60

brutto 38,87

BRĄZOWY  
Z CZARNYM CIENIEM CM3
nr katalogowy: 16595002                      

3 / 22
27,2
841
30

netto 31,60

brutto 38,87

ZIELONY  
Z CZARNYM CIENIEM CM4
nr katalogowy: 16595003                      

3 / 22
24,6
763
30

netto 32,70

brutto 40,22

Akcesoria do gontów Icopal® SBS
wymiar kolor nr katalogowy cena zł / szt.

WENTYLACJA KALENICOWA art.2005
Systemowa wentylacja kalenicy 
dostarczana ze śrubami mocującymi  
oraz zaślepkami.

50 x 30 cm czarny 12120071

netto 51,70

brutto 63,59

WENTYLACJA POŁACIOWA art.159
Systemowa wentylacja połaciowa  
o wysokości 62,8 mm bez posypki.

50 x 32 cm czarny 12120005

netto 105,30

brutto 129,52

WENTYLACJA SANITARNA  
REGULOWANA art.155
Systemowa wentylacja sanitarna o wysokości  
450 mm,  średnica 110 mm bez posypki.

50 x 32 cm czarny 12120058

netto 367,10

brutto 451,53
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Dachy skośneDachy skośne

W grupie PLUS znajdują się rozwiązania o podwyższonym standardzie, które odpowiadają potrzebom najbardziej  
wymagających klientów. Produkty z kategorii PLUS są sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie na obiektach  
budowlanych, cenione są przez dekarzy za swoją jakość i długoletnie gwarancje produktowe.
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Cechą charakterystyczną gontów bitumicznych jest łatwość ich montażu, którą to czynność 
bardzo często wykonują sami inwestorzy oraz niski ciężar pokrycia wykonanego z gontu, 
pozwalający na zastosowanie tego materiału na lżejszych konstrukcjach dachowych.

Gonty zachowują szczelność, kształt i wygląd nawet pod wpływem ekstremalnych zmian  
temperaturowych i pogodowych. Różnorodność kolorów i kształtów pozwala na harmonijne  
skomponowanie dachu z elewacją i otoczeniem każdego budynku.

DOSTĘPNE KSZTAŁTY

Karpiówka

Heksagonalny

Gonty Villas to nowoczesne, trwałe, estetyczne i bardzo lekkie pokrycie dachowe 
przeznaczone dla dachów skośnych o kącie nachylenia połaci od 12° do 75°.   
Stosowane są zarówno do pokryć nowych budynków jak również renowacji starych dachów.

Gonty Villas
ilość efektywnego  

pokrycia dachu [m2] / 
ilość płatków w opakowaniu [szt.]

waga paczki gontów  
waga gontów z paletą [kg] 

ilość paczekna palecie
cena zł / m2

KARPIÓWKA

CZERWONY

nr katalogowy: 16630001                      
2,25 / 15

19,90
885,80

42

netto 28,10

brutto 34,56

BRĄZOWY

nr katalogowy: 16630002                      
2,25 / 15

21,50
953,00

42

netto 28,10

brutto 34,56

ZIELONY

nr katalogowy: 16630003                      
2,25 / 15

19,70
877,40

42

netto 28,10

brutto 34,56

CIEMNOSZARY

nr katalogowy: 16630004                      
2,25 / 15

18,60
831,20

42

netto 28,10

brutto 34,56

HEKSAGONALNY

CZERWONY
nr katalogowy: 16633001                      2,00 / 15

16,30
783,50

45

netto 25,30

brutto 31,12

BRĄZOWY
nr katalogowy: 16633002                      2,00 / 15

15,70
756,50

45

netto 25,30

brutto 31,12
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Dachy skośneDachy skośne

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość  
i gwarancje produktowe, a jednocześnie charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.



Rolowana Dachówka
Icopal 3D®

Papa wierzchniego krycia na osnowie  z tkaniny szklanej do wykonania warstwy wierzchniej 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych dachów płaskich oraz do wykonania warstwy 
wierzchniej  w jednowarstwowych pokryciach dachowych dachów skośnych

Rolowana Dachówka Icopal 3D® (RDI 3D®) to unikalne pokrycie dachów skośnych produkcji  
Grupy BMI. Łączy w sobie lekkość, szczelność i niezawodność tradycyjnych pokryć 
bitumicznych z estetyką dachówki ceramicznej. Barwiona posypka mineralna tworzy  
na zewnętrznej powierzchni materiału przestrzenny wzór różnych rodzajów dachówki  
i powoduje pełne, trójwymiarowe wrażenie przestrzenności pokrycia.

Rolowana dachówka  
Icopal 3D®  (RDI 3D® 11) 
Klasyczna Czerwona

Rolowana dachówka  
Icopal 3D® (RDI 3D® 12)  
Klasyczna Brązowa

Rolowana dachówka  
Icopal 3D® (RDI 3D® 13)  
Klasyczna Ceglasta

Rolowana dachówka  
Icopal 3D® (RDI 3D® 15)  
Klasyczna Szara

grubość
[mm]

gwarantowana 
 siła rozciągająca  

[N / 5 cm] wzdłuż / 
w poprzek

gwarantowana 
giętkość w niskiej 

temp.
[ºC / Ø 30 mm]

ilość  w rolce /
waga rolki
[m2] / [kg]

ilość rolek na 
palecie / 

waga palety 
[szt.] / [kg]

ilość m2 
na  palecie cena zł / m2

RDI 3D® 11 
KLASYCZNA CZERWONA

nr katalogowy: 11095011

3,0 1300 / 1300 -15 8,0 / 32,3 24 / 800 192

netto 30,80

brutto 37,88

RDI 3D® 12 
KLASYCZNA BRĄZOWA

nr katalogowy: 11095012

3,0 1300 / 1300 -15 8,0 / 33,0 24 / 817 192

netto 30,80

brutto 37,88

RDI 3D® 13 
KLASYCZNA CEGLASTA

nr katalogowy: 11095013

3,0 1300 / 1300 -15 8,0 / 30,1 24 / 746 192

netto 30,80

brutto 37,88

RDI 3D® 15 
KLASYCZNA SZARA

nr katalogowy: 11095015

3,0 1300 / 1300 -15 8,0 / 32,8 24 / 812 192

netto 30,80

brutto 37,88
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 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

Dachy skośne

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość  
i gwarancje produktowe, a jednocześnie charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.

20



Kategoria PREMIUM to grupa produktów posiadających najwyższe parametry użytkowe i techniczne. Produkty z kategorii  
PREMIUM są absolutnie najlepsze w swojej klasie,  o doskonałej opinii i bardzo długich okresach gwarancji produktowych.  
To skrojone z największą dokładnością rozwiązania wypracowywane od lat przez doświadczone zespoły marki BMI Icopal przy 
pomocy najnowocześniejszych technologii. Światowy poziom pod względem technologii, estetyki oraz żywotności produktu.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
GRAVIFLEX 5,2 SBS GREEN ROOF
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej, zgrzewalna, 
do wykonywania warstwy wierzchniej w układzie 
hydroizolacyjnym dachu zielonego, zawierająca 
środki przeciw przerastaniu korzeni roślin.
nr katalogowy: 14665001

5,2 -25 / 100 1100 / 900 5,0 / 35,1
120
867
24

netto 33,00

brutto 40,59

PAPY PODKŁADOWE

POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS
Papa podkładowa, zgrzewalna, na włókninie 
poliestrowej, do wykonania warstwy podkładowej  
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
nr katalogowy: 14065010

5,0 -25 / 105 950 / 750 5,0 / 33,6
120
832
24

netto 34,30

brutto 42,19

PLASTER P180/2000
Papa samoprzylepna podkładowa, na włókninie 
poliestrowej, do wykonania warstwy podkładowej  
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
nr katalogowy: 14230001

2,6 -25 / 100 900 / 700 10,0 / 35,2
240
870
24

netto 23,90

brutto 29,40

W grupie PLUS znajdują się rozwiązania o podwyższonym standardzie, które odpowiadają potrzebom najbardziej  
wymagających klientów. Produkty z kategorii PLUS są sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie na obiektach  
budowlanych, cenione są przez dekarzy za swoją jakość i długoletnie gwarancje produktowe.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
GRAVIFLEX 4,2 SBS GREEN ROOF
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej, zgrzewalna, 
do wykonywania warstwy wierzchniej w układzie 
hydroizolacyjnym dachu zielonego, zawierająca 
środki przeciw przerastaniu korzeni roślin.
nr katalogowy: 14667001

4,2 -20 / 100 950 / 700 7,5 / 44,6
150
918
20

netto 28,10

brutto 34,56

PAPY PODKŁADOWE

EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS
Papa podkładowa, zgrzewalna, na włókninie 
poliestrowej, do wykonania warstwy podkładowej  
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
nr katalogowy: 14105010

4,0 -20 / 100 950 / 750 7,5 / 42,9
150
882
20

netto 28,20

brutto 34,69
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Zielone  
dachy i tarasy
Zielone dachy są coraz bardziej popularne w naszym krajobrazie, zwłaszcza jako element nowoczesnej architektury. 
BMI Icopal oferuje ekstensywny SYSTEM ZIELONY  DACH ICOPAL – obejmujący odporne na działanie korzeni 
membrany bitumiczne, specjalistyczne maty drenarskie i retencyjne, niezbędne akcesoria oraz żywe rośliny w postaci 
mat wegetacyjnych. Kompletne rozwiązanie dostarczane jest na plac budowy z gotową roślinnością w fazie wzrostu.

 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

Zielone dachy i tarasy

22

papy zgrzewalne
papy mocowane na klej
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Produkty dodatkowe
zużycie

jednostkowe
[ / m2]

opakowanie
jednostkowe

ciężar
opakowania

[kg]

ilość na
palecie

[szt. / m2]

waga 
palety

[kg]
cena zł / m2

PRODUKTY DRENARSKIE I RETENCYJNE cena zł / m2

ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ® SBS
Mata drenażowa o grubości 10 mm z rdzeniem 
ze splątanych włókien poliamidowych, 
zabezpieczonych obustronnie filtrującą  
włókniną poliestrową. 
nr katalogowy: 12920001

1,0* 45 m2 27 1 78

netto 32,40

brutto 39,85

GEOWŁÓKNINA GF1000
Stosowana jako warstwa filtracyjna i oddzielająca.
nr katalogowy: 12902035

1,12* 150 m2 26 10 / 1500 283
netto 30,40

brutto 37,39

PREKULTYWOWANE MATY WEGETACYJNE cena zł / m2

MATA WEGETACYJNA ICOMAT GREEN 317
100 cm x 100 cm x 2,5 cm
Prekultywowana mata wegetacyjna na dachy płaskie.
nr katalogowy: 12910001

1,0* mata 
1 m2 20 - 25 36 - 40 

m2

max 
1050 
kg**

netto 126,60 *

brutto 155,72 *

MATA WEGETACYJNA ICOMAT GREEN 300
100 cm x 100 cm x 3,0 cm
Prekultywowana mata wegetacyjna na dachy skośne.
nr katalogowy: 12910003

1,0* mata 
1 m2 25 - 30 32 - 36 

m2

max 
1130 
kg**

netto 134,00 *

brutto 164,82 *

zużycie
jednostkowe

[  / m2]
opakowanie
jednostkowe

ciężar
opakowania

[kg]
cena zł / szt.

AKCESORIA
LISTWA OPOROWO-OKAPOWA 
10 cm  x 10  cm x L200 cm
Ze stali nierdzewnej perforowanej, służąca do 
wykonywania obrzeży okapu oraz do oddzielania 
poszczególnych stref dachu zielonego.
nr katalogowy: 12912001

1,0 1 listwa
(2,0 kg)

10 listew
(20 kg)

netto 291,20

brutto 358,18

LISTWA OPOROWO-OKAPOWA 
10 cm  x 30 cm  x L200 cm
Ze stali nierdzewnej perforowanej, służąca do 
wykonywania obrzeży okapu oraz do oddzielania 
poszczególnych stref dachu zielonego.
nr katalogowy: 12912002

1,0 1 listwa
(3,9 kg)

10 listew
(39 kg)

netto 485,30

brutto 596,92

SKRZYNKA REWIZYJNA 
25 cm  x 25 cm x H15 cm
Z perforowanej stali nierdzewnej do ochrony wpustów 
dachowych w układach dachu zielonego.
nr katalogowy: 12912003

- 1 szt. 1,3 kg
netto 348,20

brutto 428,29

SKRZYNKA REWIZYJNA 
25 cm  x 25 cm x H35 cm
Z perforowanej stali nierdzewnej do ochrony wpustów 
dachowych w układach dachu zielonego.
nr katalogowy: 12912004

- 1 szt. 2,4 kg
netto 479,00

brutto 589,17

 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

Zielone dachy i tarasyZielone dachy i tarasy

* Cena nie zawiera kosztów transportu.

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość  
i gwarancje produktowe, a jednocześnie charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY PODKŁADOWE

GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL® SBS
Papa podkładowa, zgrzewalna lub do mocowania 
mechanicznego, na osnowie z tkaniny szklanej, 
do wykonania warstwy podkładowej w 
wielowarstwowych pokryciach dachowych.      
nr katalogowy: 14601001

4,0 0 / 80 1500 / 2500 7,5 / 44,4
150
913
20

netto 17,50

brutto 21,53

opakowanie 
jednostkowe

rodzaj 
opakowania

ilość opakowań 
paleta /karton

waga palety 
[kg] cena zł / op.

PODKŁAD GRUNTUJĄCY I KLEJ BITUMICZNY

SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS
Bitumiczny preparat gruntujący modyfikowany 
elastomerem SBS, głęboko penetrujący podłoże, 
szybkoschnący do stosowania również  
w obniżonych temperaturach.
nr katalogowy dla 10 L: 11810005
nr katalogowy dla 30 L: 11810001

10 L metal 70 756
netto 209,00

brutto 257,07

30  L metal 28 842
netto 574,20

brutto 706,27

SIPLAST KLEJ® SZYBKI STYK SBS
Klej bitumiczny modyfikowany SBS, do klejenia 
pap asfaltowych, gontów papowych, płyt 
termoizolacyjnych.
nr katalogowy: 17783002

5 kg metal 100 575

netto 113,00

brutto 139,00

Produkty dodatkowe

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA PAROIZOLACYJNA

FOALBIT AL S40 
Papa do zastosowań paroizolacyjnych na welonie 
szklanym z wkładką aluminiową, zgrzewalna do 
wykonania  warstwy paroizolacyjnej.      
nr katalogowy: 11055003                          

4,0 0 / 70 600 / 500  7,5 / 41,5 
150
854
20

netto 25,10

brutto 30,87

PLASTER AL 
Papa samoprzylepna podkładowa na włókninie 
poliestrowej z wkładką aluminiową do wykonania  
warstwy paroizolacyjnej w układach dachu 
zielonego klasycznego. 
nr katalogowy: 14230005                          

1,8 -25 / 110 600 / 400 15,0 / 46,5
300
723
20

netto 20,90

brutto 25,71

papy zgrzewalne
 papy mocowane mechanicznie 

papy samoprzylepne
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Kategoria PREMIUM to grupa produktów posiadających najwyższe parametry użytkowe i techniczne. Produkty z kategorii  
PREMIUM są absolutnie najlepsze w swojej klasie,  o doskonałej opinii i bardzo długich okresach gwarancji produktowych.  
To skrojone z największą dokładnością rozwiązania wypracowywane od lat przez doświadczone zespoły marki BMI Icopal przy  
pomocy najnowocześniejszych technologii. Światowy poziom pod względem technologii, estetyki oraz żywotności produktu.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA FUNDAMENTOWA

FUNDAMENT ANTYRADON 4,0  
SZYBKI PROFIL® SBS 
Papa na włókninie poliestrowej, zgrzewalna,   
do wykonania bariery antyradonowej oraz 
izolacji przeciwwodnych fundamentów, 
ścian konstrukcyjnych, płyt posadowionych 
w gruncie w wypadku, gdy woda gruntowa 
wywiera ciśnienie hydrostatyczne. 
nr katalogowy: 14654010                          

4,0 -12 / - 950 / 750  7,5 / 33,2 
150
688
20

netto 44,00

brutto 54,12

W grupie PLUS znajdują się rozwiązania o podwyższonym standardzie, które odpowiadają potrzebom najbardziej  
wymagających klientów. Produkty z kategorii PLUS są sprawdzone przez wieloletnie użytkowanie na obiektach  
budowlanych, cenione są przez dekarzy za swoją jakość i długoletnie gwarancje produktowe.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA FUNDAMENTOWA
FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS 
Papa na włókninie poliestrowej, zgrzewalna 
do wykonania izolacji przeciwwodnych 
fundamentów, ścian konstrukcyjnych, płyt 
posadowionych w gruncie w wypadku, 
gdy woda gruntowa wywiera ciśnienie 
hydrostatyczne. 
nr katalogowy: 14652010                          

4,0 -12 / - 950 / 750  7,5 / 45,2 
150
928
20

netto 38,00

brutto 46,74

Produkty z kategorii STANDARD są najlepsze w swojej klasie. Od lat cenione za stabilną jakość  
i gwarancje produktowe, a jednocześnie charakteryzujące się przystępną ceną. Produkty  
z kategorii STANDARD sprawdzą się przy najpowszechniejszych rozwiązaniach.

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPA FUNDAMENTOWA
ICOPAL P BASE 35 WW SBS /10 
Papa na włókninie poliestrowej , zgrzewalna  
do wykonywania izolacji przeciwwodnych:  
w konstrukcjach ścian bądź na albo pod 
podłogami lub płytami posadowionym w 
gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, 
wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.
nr katalogowy: 14385001                          

gramatura 
3,5 kg / m2 -15 / - 750 / 550  7,5 / 45,2 

150
928
20

netto 17,70

brutto 21,77
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Fundamenty
 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

System Bezpieczny Fundament Icopal

Fundamenty to specyficzny i bardzo ważny element budynku. Nie toleruje źle dobranych i niskiej jakości materiałów. 
Naprawa ewentualnych błędów popełnionych na etapie wznoszenia fundamentów często jest albo bardzo kosztowna, 
albo wręcz niemożliwa do naprawienia. System Bezpieczny Fundament Icopal to kompletny zestaw wyrobów do 
zabezpieczania fundamentów i piwnic dla budynków posadowionych w bardzo różnych warunkach gruntowo – wodnych. 
Obejmuje specjalistyczne papy bitumiczne, membranę syntetyczną LDPE, bitumiczne masy powłokowe, podkłady 
gruntujące, matę drenarską  i inne produkty zapewniające najwyższe parametry chroniące budynek.
Elementy systemu Bezpieczny Fundament® Icopal zapewniają zaprojektowanie i wykonanie skutecznej termo–  
i hydroizolacji fundamentów w przypadku każdych warunków gruntowo–wodnych i dla różnych rozwiązań  
technicznych ścian budynków.

26

papy zgrzewalne
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50 lat
www.gwarancje.icopal.pl

Imienna Gwarancja Jakości BMI Icopal Sp. z o.o.

nr notyfikacji UE 1488  
Rekomendacja Techniczna 
RT ITB nr 1130/2014

Produkty pod kontrolą 
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ 
w Warszawie
www.itb.pl

Siplast Fundament® 
Szybka Izolacja SBS

Siplast Primer® 
Szybki Grunt SBS

+
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
(zabezpieczenie przed wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego na fundament) 
Układ hydroizolacyjny złożony z preparatu gruntującego oraz z minimum dwóch warstw powłokowej masy bitumicznej, modyfikowanej SBS 
do izolacji ścian fundamentowych obiektów budowlanych, w wypadku gdy woda gruntowa nie działa pod ciśnieniem hydrostatycznym. 
Zużycie:  Siplast Primer® Szybki Grunt SBS: 0,2 L / m2, Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS: 1,5 kg dla dwóch warstw.

2

6

1

5

3

4 4

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
(zabezpieczenie przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne na fundament) 
Układ hydroizolacyjny złożony z preparatu gruntującego oraz z dwóch warstw papy asfaltowej modyfikowanej SBS, dedykowanej specjalnie 
do izolacji ścian fundamentowych obiektów budowlanych, w wypadku oddziaływania na fundament wody pod ciśnieniem. 
Zużycie: Siplast Primer® Szybki Grunt SBS: 0,2 L / m2, Papa Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS: 1,15 (wsp. zużycia dla każdej warstwy).

Papa Fundament 4,0 
Szybki Profil® SBS

Siplast Primer® 
Szybki Grunt SBS

+
1

MONTAŻ PŁYT STYROPIANOWYCH
Klej bitumiczny do przyklejania płyt izolacji termicznej  
EPS, XPS do ścian fundamentowych.
Zużycie: ok. 0,5 kg / m2.

Siplast Klej® 
Szybki Styk SBS

2

Icodren 10
Szybki Drenaż® SBS

DRENAŻ PIONOWY
Mata drenażowa złożona z dwóch warstw geowłókniny 
z rdzeniem z włókien poliamidowych, służąca do 
odprowadzenia nadmiaru wody gruntowej z gruntu wokół 
fundamentu, spełnia również rolę ochrony mechanicznej 
pionowej hydroizolacji / termoizolacji przed uszkodzeniem  
ze strony osiadającego gruntu.

3

ZABEZPIECZENIE STÓP I ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
Układ hydroizolacyjny złożony z preparatu gruntującego 
oraz z powłokowej masy bitumicznej, modyfikowanej SBS 
do zabezpieczania elementów ław i ścian fundamentowych 
przed oddziaływaniem wody gruntowej. 
Zużycie: Siplast Primer® Szybki Grunt SBS: 0,2 L / m2,   
Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS: 0,8 kg / m2  
dla jednej warstwy.Siplast Fundament® 

Szybka Izolacja SBS
Siplast Primer® 

Szybki Grunt SBS

+
4

Fundament 4,0 
Szybki Profil® SBS

Siplast Primer® 
Szybki Grunt SBS

+
IZOLACJA POZIOMA
Układ hydroizolacyjny złożony z preparatu gruntującego 
oraz z dwóch warstw papy asfaltowej modyfikowanej 
SBS do wykonywania  zasadnicznej poziomej przepony 
hydroizolacyjnej.
Zużycie: Siplast Primer® Szybki Grunt SBS: 0,2 L / m2, 
Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS: 1,15 (wsp. zużycia dla 
każdej warstwy).

5

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN PIWNICY PRZED 
GRZYBAMI
Preparat grzybobójczy do zapobiegania tworzeniu się 
zagrzybienia ścian oraz do zwalczania istniejących kolonii 
grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach 
ścian piwnicy. 
Zużycie: ok. 0,3 L / m2.

Grzybo-Izol Mur

6

 FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE FUNDAMENTY DACHY ZIELONE I TARASY DACHY SKOŚNE RENOWACJE DACHY NOWE

System Bezpieczny Fundament IcopalSystem Bezpieczny Fundament Icopal

rodzaj opakowania / 
ilość w opakowaniu 

[m2 / kg / L]

ilość opakowań  /
ilość rolek 
na palecie

ilość m2 
na palecie

waga palety / 
kartonu

[kg]
cena

MEMBRANA ICOPAL FUNDAMENT 1250
Syntetyczna wodoszczelna, antygazowa chemoodporna 
i antyradonowa membrana LDPE do izolacji poziomej 
fundamentów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi.    nr katalogowy: 11612001

rolka 
20 / 27,6 36 720 1019

netto 57,20
cena 
zł / m2

brutto 70,36

FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS
Specjalistyczna papa zgrzewalna SBS, na hartowanej 
włókninie poliestrowej, do izolacji przeciwwodnej 
fundamentów na terenach zagrożonych promieniowaniem 
radonowym.    nr katalogowy: 14654010

rolka  
7,5 / 33,1 20 150 688

netto 44,00
cena 
zł / m2

brutto 54,12

FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS
Specjalistyczna papa zgrzewalna SBS,  
na hartowanej włókninie poliestrowej,  
do izolacji przeciwwodnej fundamentów.
nr katalogowy: 14652010

rolka  
7,5 / 41,5 20 150 928

netto 38,00
cena 
zł / m2

brutto 46,74

ICOPAL P BASE 35 WW SBS /10 
Papa na włókninie poliestrowej , zgrzewalna do wykonywania 
izolacji przeciwwodnych: w konstrukcjach ścian bądź na 
albo pod podłogami lub płytami posadowionym w gruncie, 
w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie 
hydrostatyczne.
nr katalogowy: 14385001                         

rolka  
 7,5 / 45,2 20 150 928

netto 17,70

cena 
zł / m2

brutto 21,77

ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ® SBS
Odwodnienie pionowe systemu izolacji  
przeciwwodnej fundamentów.
nr katalogowy: 12920001

rolka 45 m2 1 45 78
netto 32,40

cena 
zł / m2

brutto 39,85

SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS
Głęboko penetrujący, bitumiczny oraz szybkoschnący 
preparat SBS do gruntowania podłoża, do stosowania 
również w niskich temperaturach.
nr katalogowy dla 10 L: 11810005
nr katalogowy dla 30 L: 11810001

metal 10 L 70 - 756
netto 209,00

cena 
zł / op.

brutto 257,07

metal 30 L 28 - 842
netto 574,20

brutto 706,27

SIPLAST KLEJ® SZYBKI STYK SBS
Uszczelniający kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu, do 
klejenia płyt termoizolacyjnych, pap i gontów bitumicznych.
nr katalogowy: 17783002

metal 5 kg 100 - 575
netto 113,00

cena  
zł / op.

brutto 139,00

SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS
Szybkoschnąca, specjalistyczna, bitumiczna masa 
powłokowa SBS do hydroizolacji fundamentów,  
do stosowania również w niskich temperaturach.
nr katalogowy: 17779001

metal
20 kg 33 - 738

netto 388,00
cena 
zł / op.

brutto 477,20

GRZYBO-IZOL MUR
Preparat grzybobójczy do ochrony i zabezpieczania tynków 
i murów przed grzybami pleśniowymi.
nr katalogowy: 17786003

kanister 5 L
5,15 kg 4 108 21

netto 69,90
cena 
zł / op.

brutto 85,98

ICOPAL TAPEX BFI 30 X 1
Dwustronna taśma butylowa do sklejania zakładów  
Membrany Icopal Fundament 1250 ze sobą od wewnątrz.  
Wymiar rolki 3 cm x 20 m
nr katalogowy: 11612002

rolka 20 mb - -
netto 126,60

cena 
zł / szt.

brutto 155,72

ICOPAL TAPEX BFI 80 X 0,6
Jednostronna antyradonowa taśma butylowa  
do sklejania zakładów Membrany Icopal Fundament 1250  
ze sobą na zewnątrz. Wymiar rolki 8 cm x 20 m      
nr katalogowy: 11612003

rolka 20 mb - -
netto 300,70

cena 
zł / szt.

brutto 369,86

papy zgrzewalne
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Papy Systemu FireSmart®

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

FIRESMART®  SOLO 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowo - 
szklanej, zgrzewalna lub mocowana mechanicznie do 
jednowarstwowych układów dachowych. 
nr katalogowy: 14995015                                           

4,2 -20 / 100 900 / 800  7,0 / 41,1 
140
847
20

netto 39,90

brutto 49,08

FIRESMART®  DUO TOP 5,0 SZYBKI  PROFIL®  SBS 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia na osnowie z kompozytu 
szklanego, zgrzewalna do wielowarstwowych układów 
dachowych.  
nr katalogowy: 14010005                                           

5,0 -25 / 100 1000 / 1000  5,0 / 35,3 
120
873
24

netto 27,00

brutto 33,21

PAPY PODKŁADOWE 

FIRESMART® DUO BAZA 4,0 SZYBKI  PROFIL®  SBS 
Papa podkładowa na stabilizowanej kompozytowej 
włókninie poliestrowej, zgrzewalna lub mocowana 
mechanicznie do wielowarstwowych układów dachowych. 
nr katalogowy: 14175006                                           

4,0 -15 / 90 750 / 550  7,5 / 48 
150
985
20

netto 21,10

brutto 25,95

Produkty uzupełniające
membrany bitumiczneProdukty uzupełniające 

membrany bitumiczne

Specjalistyczne papy Icopal

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY PODKŁADOWE 

FOALBIT AL S40 
Papa do zastosowań paroizolacyjnych na welonie 
szklanym z wkładką aluminiową, zgrzewalna do wykonania  
warstwy paroizolacyjnej.     nr katalogowy: 11055003                          

4,0 0 / 70 600 / 500  7,5 / 41,5 
150
854
20

netto 25,10

brutto 30,87

MEMBRANA PM PLUS 
Papa podkładowa na stabilizowanej włókninie 
poliestrowej, zgrzewalna lub mocowana mechanicznie  
do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14175010                                          

3,0 -15 / 100 750 / 550  10,0 / 46,4 
200
952
20

netto 17,10

brutto 21,03

PLASTER AL 
Papa na włókninie poliestrowej  z wkładką aluminiową, 
samoprzylepna do wykonania warstwy paroizolacyjnej. 
nr katalogowy: 14230005                                          

1,8 -25 / 110 600 / 400 15,0 / 46,5
300
723
20

netto 20,90

brutto 25,71

papy zgrzewalne
 papy mocowane mechanicznie 

papy samoprzylepne

30
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Papy zgrzewalne typu Top i V60

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2 WW SZYBKI PROFIL®  SBS   

    (kolor szary)

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna  
na włókninie poliestrowej do jedno- lub  
wielowarstwowych pokryć dachowych.      
nr katalogowy: 14580020

5,2 -15 / 90 900 / 700  5,0 / 38,4 
120
946
24

netto 22,80

brutto 28,04

HYDROBIT V60 S42H SZYBKI PROFIL®  SBS 
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na welonie 
szklanym do  wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14597001

4,2 0 / 80 400 / 300  7,5 / 44,1 
150
907
20

netto 12,30

brutto 15,13

PAPY PODKŁADOWE           

HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL®  SBS 
Papa podkładowa, zgrzewalna na welonie szklanym  
do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14599001

3,0 0/80 400 / 300  10,0 / 45,2 
200
929
20

netto 9,50

brutto 11,69

V60 S24 SZYBKI PROFIL® SBS 
Papa podkładowa, zgrzewalna na welonie szklanym  
do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 15075001

2,4 0/80 400 / 300  12,0 / 43,1 
240
887
20

netto 8,30

brutto 10,21

Papy Icopal w technologii Szybki Profil® SBS

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
ALFA TOP 5,0 SZYBKI PROFIL® SBS  

    (kolor szaro-niebieski) 

Papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, 
zgrzewalna do wykonania warstwy wierzchniej  
w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach dachowych. 
nr katalogowy: 14640010        

5,0 -15 / 90 600 / 400  5,0 / 36,8 
120
907
24

netto 24,60

brutto 30,26

JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL®  SBS 
    (kolor szaro-niebieski)  

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na osnowie  
z welonu szklanego do wykonania warstwy wierzchniej  
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.    
nr katalogowy: 14010010

4,2 -25 / 105 550 / 300  7,5 / 46,5 
150
955
20

netto 22,00

brutto 27,06

ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL®  SBS 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej w jedno- lub wielowarstwowych pokryciach. 
dachowych    nr katalogowy: 14125003                                           

4,4 -25 / 100 900 / 700  7,5 / 45,5 
150
935
20

netto 24,90

brutto 30,63

BALTBIT WF 160 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14215004                                           

4,0 -15 / 90 800 / 600  7,5 / 43,1 
150
886
20

netto 18,90

brutto 23,25

PAPY PODKŁADOWE          

ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL®  SBS 
Papa podkładowa, zgrzewalna na włókninie poliestrowej 
do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14120003                                           

3,4 -25 / 100 900 / 700  7,5 / 35,4 
165
803
22

netto 21,10

brutto 25,95

JUNIOR BAZA 3,0 SZYBKI PROFIL®  SBS 
Papa podkładowa, zgrzewalna na osnowie z welonu 
szklanego do wykonania warstwy podkładowej  
w wielowarstwowych pokryciach dachowych.      
nr katalogowy: 14005010 

3,0 -25 / 105 550 / 300  10,0 / 42,7 
200
878
20

netto 20,10

brutto 24,72

 BALTBIT PF 160 
Papa podkładowa, zgrzewalna na włokninie poliestrowej 
do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14210004                                           

3,0 -15 / 90 800 / 600 10 / 43,3
200
892
20

netto 17,10

brutto 21,03

OMEGA BAZA 3 SZYBKI PROFIL® SBS 
Papa podkładowa, zgrzewalna na osnowie z welonu 
szklanego do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
 katalogowy: 14650001                                           

3,0 -15 / 90 600 / 400  10,0 / 49,3 
200

1010
20

netto 12,80

brutto 15,74

Produkty uzupełniające
membrany bitumiczne

Produkty uzupełniające
membrany bitumiczne

papy zgrzewalne

papy zgrzewalne

papy zgrzewalne
 papy mocowane mechanicznie 

papy samoprzylepne
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papy mocowane na klej
papy układane luźno na podłożu 

Papy linii Villas

grubość
[mm]

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

VILLAS SUPER Wn-PYE PV250 S52H 
Papa wierzchniego krycia na osnowie  
ze wzmacnianej włókniny poliestrowej,  
zgrzewalna,do jedno- i wielowarstwowych  
pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14865001                                            

5,2 -20 / 95 800 / 600  5,0 / 37,9 
120
936
24

netto 20,60

brutto 25,34

VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S52H 
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, na osnowie  
ze wzmacnianej włókniny poliestrowej
do jedno - lub wielowarstwowych  
pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 14856002                                            

5,2 -5 / 80 750 / 500  5,0 / 36,4 
120
898
24

netto 17,40

brutto 21,40

VILLAS V60 S42H 
Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna,  
na osnowie z welonu szklanego,  
do wielowarstwowych pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 15215001                                            

4,2 0 / 70 400 / 300  7,5 / 41,9 
150
862
20

netto 10,50

brutto 12,92

VILLAS W-400 
    (kolor szary) 

Papa wierzchniego krycia na osnowie z tektury 
budowlanej przeznaczona do wielowarstwowych pokryć 
dachowych. Mocowana metodą klejenia.
nr katalogowy: 16303002

gramat. 
2,4

kg/m2
5 / 70 400 / 250  15,0 / 38,7 

300
798
20

netto 4,70

brutto 5,78

PAPY PODKŁADOWE 

VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40 
Papa podkładowa, zgrzewalna i do mocowania 
mechanicznego na osnowie ze wzmacnianej  
włókniny poliestrowej, stabilizowaną siatką szklaną,  
do pokryć dachowych, izolacji w budownictwie  
oraz do izolacji fundamentów. 
nr katalogowy: 14853002                                            

4,0 -5 / 80 750 / 500  7,5 / 41,9 
150
863
20

netto 15,20

brutto 18,70

VILLAS V60 S30 
Papa podkładowa, zgrzewalna, na osnowie z welonu 
szklanego, do wielowarstwowych
pokryć dachowych. 
nr katalogowy: 15213001                                            

3,0 0 / 70 400 / 300  10,0 / 42,8 
200
881
20

netto 8,30

brutto 10,21

papy zgrzewalne
papy mocowane mechanicznie 

papy mocowane na klej

Produkty uzupełniające
membrany bitumiczne

Produkty uzupełniające
membrany bitumiczne

Papy asfaltowe tradycyjne

gramatura 
kg / m2

giętkość [˚C / Ø 30 mm] 
/ odporność na  

spływanie [˚C / 2h]

nominalna siła
rozciągająca 

[N / 5 cm]
wzdłuż / w poprzek

rolka
ilość [m2 / kg]

paleta 
ilość [m2]
waga [kg] 

ilość rolek [szt.]
cena zł / m2

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

W/64 
Papa wierzchniego krycia na welonie szklanym  
do wykonania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych. Układana metodą klejenia. 
nr katalogowy: 16095006                          

3,0  
kg/m2 5 / 70 450 / 250  15,0 / 44,6 

225
694
15

netto 7,70

brutto 9,47

ICOPAL W400
Papa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej  
do wielowarstwowych pokryć dachowych.  
Układana metodą klejenia. 
nr katalogowy: 16080012                          

3,0  
kg/m2 5 / 70 400 / 250  15,0 / 43,9 

225
683
15

netto 6,30

brutto 7,75

W/400 
Papa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej  
do wielowarstwowych pokryć dachowych.  
Układana metodą klejenia.
nr katalogowy: 16080010                          

2,6  
kg/m2 5 / 70 400 / 250  15,0 / 40,2 

300
828
20

netto 5,60

brutto 6,89

PAPY PODKŁADOWE          

PP-50/700 
Papa wentylacyjna do wykonania warstwy 
wentylacyjnej w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Układana luzem.
nr katalogowy: 16040001                          

grubość 
2,1 mm 0 / 70 - / -  20,0 / 35,9 

400
743
20

netto 7,50

brutto 9,23

P/64 
Papa podkładowa na welonie szklanym do 
wielowarstwowych pokryć dachowych  
mocowana za pomocą kleju.
nr katalogowy: 16030007                          

2,4  
kg/m2 5 / 70 550 / 250  15,0 / 36,2 

300
749
20

netto 5,60

brutto 6,89

I333 
Papa izolacyjna na tekturze układana  
za pomocą kleju.
nr katalogowy: 16005001                          

0,55  
kg/m2 0/- 500 / 300  20,0 / 10,5 

800
445
40

netto 3,90

brutto 4,80



Kauczukowo-bitumiczne masy  
hydroizolacyjne linii Siplast

opakowanie 
jednostkowe

rodzaj 
opakowania

ilość opakowań 
paleta /karton

waga palety 
[kg] cena zł / op.

SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS
Bitumiczny preparat gruntujący modyfikowany 
elastomerem SBS, głęboko penetrujący podłoże, 
szybkoschnący do stosowania również  
w obniżonych temperaturach.
nr katalogowy dla 10 L: 11810005
nr katalogowy dla 30 L: 11810001

10 L metal 70 756
netto 209,00

brutto 257,07

30  L metal 28 842
netto 574,20

brutto 706,27

SILVER PRIMER® SZYBKI LAKIER SBS
Preparat bitumiczny z dodatkiem aluminium, 
modyfikowany elastomerem SBS, do zabezpieczania 
dachów przed promieniowaniem UV i nagrzewaniem.
nr katalogowy dla 5 L: 17630050
nr katalogowy dla 17,5 L:  17630052

5 L metal 96 553
netto 187,00

brutto 230,01

17,5 L metal 33 646
netto 596,80

brutto 734,06

SIPLAST DACH® SZYBKA IZOLACJA SBS
Bitumiczna, modyfikowana SBS masa do konserwacji 
pokryć dachowych. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością oraz szybkim czasem schnięcia.  
Do renowacji dachów płaskich i skośnych.
nr katalogowy: 17780001

20 kg metal 33 738

netto 370,00

brutto 455,20

SIPLAST FUNDAMENT® SZYBKA IZOLACJA SBS
Specjalistyczna, bitumiczna masa powłokowa SBS 
do hydroizolacji fundamentów w przypadku braku 
ciśnienia hydrostatycznego wody gruntowej.
nr katalogowy: 17779001

20 kg metal 33 738

netto 388,00

brutto 477,20

SIPLAST SZPACHLA® SZYBKA IZOLACJA SBS
Wyrównawcza masa szpachlowa do uzupełniania 
ubytków w pokryciu dachów podlegajacych renowacji.
nr katalogowy: 17781001

5 kg metal 100 553

netto 146,00

brutto 179,60

SIPLAST KLEJ® SZYBKI STYK SBS
Klej bitumiczny modyfikowany SBS, do klejenia 
pap asfaltowych, gontów papowych, płyt 
termoizolacyjnych.
nr katalogowy: 17783002

5 kg metal 100 575

netto 113,00

brutto 139,00

37

Spójna linia produktowa modyfikowanych mas bitumicznych SBS i kauczuków syntetycznych,  
na bazie rozpuszczalników organicznych. Są to produkty o najwyższych parametrach użytkowych
i trwałości sięgającej technicznej żywotności budynków.

Zaprojektowane do gruntowania podłoży, skutecznej ochrony dachów płaskich i skośnych, nowych  
i podlegajacych renowacji oraz do zabezpieczania części podziemnych i innych elementów budynku  
narażonych na destrukcyjne odziaływanie czynników atmosferycznych, chemicznych lub wilgoci z gruntu.

Produkty tej linii wchodzą w skład rozwiązań rekomendowanych systemów  
dachów płaskich BMI Icopal  oraz w skład Systemu Bezpieczny Fundament® Icopal.

Masy bitumiczne
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Kauczukowo-bitumiczne 
masy hydroizolacyjne

System Szczelny Icopal

System Szczelny Icopal to elastyczne uszczelnienie bitumiczno-poliuretanowe zbrojone elastyczną  
taśmą poliamidową, przeznaczone do hydroizolacji miejsc szczególnych, w tym do połączenia izolacji pionowej  
i poziomej na zewnątrz budynków oraz do uszczelnień przejść elementów rurowych przez ściany fundamentowe.
 
Cechy charakterystyczne Systemu: 
• gwarantowana wodoszczelna izolacja powłokowa, 
• prosta aplikacja, 
• produkty nanoszone na zimno bez użycia ognia otwartego, 
• aplikacja bezpośrednio z puszki po wymieszaniu, 
• zbrojenie elastyczną taśmą poliamidową o rozciągliwości względnej 600%, 
• długoletnia szczelność zabezpieczona gwarancją.
 
Technologia zalecana jest szczególnie przy zabezpieczaniu przejść rurowych przez 
ściany fundamentowe oraz elementów pionowych przez izolacje poziome.

opakowanie  
jednostkowe

rodzaj 
opakowania

ilość opakowań 
paleta / karton

waga 
palety

[kg]
cena zł / op.

SIPLAST ELASTIC®  
SZYBKI USZCZELNIACZ PUR
Elastyczna, uszczelniająca masa
bitumiczno-poliuretanowa.  
nr katalogowy dla 6 kg:    11818007
nr katalogowy dla 15 kg: 11818002

6 kg metal 80 570
netto 347,60

brutto 427,55

15 kg metal 40 693
netto 726,00

brutto 892,98

POLIAMIDOWA 
ELASTYCZNA TAŚMA ZBROJĄCA
Elastyczna, uszczelniająca taśma poliamidowa.
nr katalogowy dla 10 mb: 11818901
nr katalogowy dla 50 mb: 11818900

15 cm / 10 mb rolka - -
netto 109,00

brutto 134,07

15 cm / 50 mb rolka - -
netto 436,00

brutto 536,28

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

SILVER PRIMER® SZYBKI LAKIER SBS
Preparat bitumiczny z dodatkiem 
aluminium, modyfikowany elastomerem 
SBS, do zabezpieczania dachów przed 
promieniowaniem UV i nagrzewaniem jak 
również do zabezpieczania dachowych  
obróbek blacharskich.
nr katalogowy dla 5 L:    17630050
nr katalogowy dla 17,5 L: 17630052

5 L metal 96 553
netto 187,00

brutto 230,01

17,5 L metal 33 655
netto 596,80

brutto 734,06

Posypki mineralne do Flagowych Pap Icopal w technologii Szybki Profil SBS
cena zł / kg Ilość

POSYPKA SZARA 
nr katalogowy: 00310017

netto 3,70 według potrzeb

brutto 4,55

POSYPKA CZERWONA 
nr katalogowy: 00315017

netto 4,60 według potrzeb

brutto 5,66

POSYPKA ZIELONA
nr katalogowy: 00315016

netto 4,60 według potrzeb

brutto 5,66

POSYPKA SZARO-NIEBIESKA (FPI) 
nr katalogowy: 00310023

netto 5,60 według potrzeb

brutto 6,89

opakowanie 
jednostkowe

rodzaj 
opakowania

ilość opakowań 
na palecie

waga palety 
[kg] cena zł / op.

DYSPERSJE WODNO-ASFALTOWE LINIII ICOPAL

GUMBIT ECO
Modyfikowana masa do izolacji  
fundamentów i dachów.
nr katalogowy: 17705021

10 kg plastik 44 500
netto 57,50

brutto 70,70

GUMBIT ECO
Modyfikowana masa do izolacji  
fundamentów i dachów.
nr katalogowy: 17705022

20 kg plastik 18 396
netto 112,00

brutto 137,80

DYSPERBIT
ICOPAL WATER RENOVATOR
Masa do renowacji pokryć dachowych.
nr katalogowy: 17705006

10 kg plastik 44 500
netto 39,00

brutto 48,00

DYSPERBIT
ICOPAL WATER RENOVATOR
Masa do renowacji pokryć dachowych.
nr katalogowy: 17705003

20 kg plastik 18 396
netto 70,00

brutto 86,20

NA ROZPUSZCZALNIKACH LINII BITUMEX

STYROBIT K
Lepik asfaltowy do styropapy stosowany na zimno.
nr katalogowy: 17766003

20 kg plastik 24 584
netto 150,00

brutto 184,60

BITUMEX R
Bitumiczny roztwór gruntujący.
nr katalogowy: 17746008

20 L metal 36 679
netto 144,00

brutto 177,20

BITUMEX D
Masa bitumiczna do konserwacji.  
pokryć asfaltowych
nr katalogowy: 17740008

20 kg plastik 27 583
netto 116,00

brutto 142,60

BITUMEX K 
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
nr katalogowy: 17752006

22 kg plastik 27 645
netto 105,60

brutto 129,80

BITUMEX PROTECTOR
Wyrównawcza masa szpachlowa.
nr katalogowy: 17765001

5 kg metal 112 652
netto 38,50

brutto 47,35

PREPARATY GRUNTUJĄCE cena zł / op.

                                  EMAILIT BV – EXPRESS 20 L 
Szybkoschnący, bitumiczny preparat gruntujący.  
Zużycie 0,2 - 0,3 L / m2 

nr katalogowy: 11811001

33 opakowania na palecie,  
waga palety 620 kg

netto 528,00

brutto 649,40

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 



Stosowane są od ponad 50 lat na dachach różnych typów i o różnych kształtach. 
Niezależnie od tego, czy są to dachy domów czy obiektów handlowych, 
użyteczności publicznej lub prywatnych – membrany PVC Monarplan® oferują 
elastyczne i lekkie rozwiązania hydroizolacyjne o sprawdzonej jakości.

Membrana PVC Monarplan® jest zbudowana z elastycznego 
PVC (polichlorek winylu) i służy do wykonywania  jedno-
warstwowych pokryć dachowych. Posiada doskonałe 
właściwości użytkowe w zakresie wytrzymałości na 
rozciąganie oraz odporności na warunki atmosferyczne,  
co czyni ją idealnym materiałem do wykorzystania w nowym 
budownictwie i projektach modernizacyjnych.

Wszystkie membrany PVC Monarplan® są zbrojone i dostępne 
w wersjach z podkładem flizelinowym lub bez niego, co 
pozwala na ich zastosowanie za pomocą wszystkich metod 
aplikacji: mocowania mechanicznego, zgrzewania i klejenia.
Membrany PVC Monarplan® są z powodzeniem instalowane 
na obiektach o przeznaczeniu komercyjnym, jak i na 
obiektach prywatnych i użyteczności publicznej.

Membrany syntetyczne PVC Monarplan®  
to najnowocześniejsze materiały produkowane  
w 3 fabrykach na terenie Niemiec, Holandii i Słowacji.

Membrany syntetyczneMembrany 
syntetyczne
Wykonawstwo dachów płaskich w technologii syntetycznej Monarplan PVC lub Everguard TPO wymaga 
specjalistycznych umiejętności i odpowiedniego sprzętu. Centrum Treningowe BMI Icopal w Zduńskiej Woli organizuje 
dla wykonawców dachów płaskich  certyfikowane szkolenia zapoznające dekarzy ze sprzętem używanym podczas 
zgrzewania membran oraz z technologią wykonywania pokryć syntetycznych.  
Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt. 
Informacje o Centrum Treningowym BMI Icopal na stronie 73

4140
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Membrany syntetyczne

grubość [mm] 
szerokość [cm] 

długość rolki [m]

waga 
palety

[kg]
cena / m2

PRODUKTY PODSTAWOWE

MONARPLAN® FM 2,0
Membrana PVC do jednowarstwowych pokryć dachowych   
na włókninie poliestrowej, do mocowania mechanicznego.
nr katalogowy: 11636017                                                                                                 

2,0
212
15

975
netto 48,90

brutto 60,15

MONARPLAN® FM 1,8
Membrana PVC do jednowarstwowych pokryć dachowych  
na włókninie poliestrowej, do mocowania mechanicznego.
nr katalogowy: 11636020                                                                                                 

1,8
212
15

900
netto 44,50

brutto 54,74

MONARPLAN® FM 1,5
Membrana PVC do jednowarstwowych pokryć dachowych  
na włókninie poliestrowej, do mocowania mechanicznego.
nr katalogowy: 11636001                                                                                                 

1,5
212
15

930
netto 34,10

brutto 41,94

MONARPLAN® FM 1,2
Membrana PVC do jednowarstwowych pokryć dachowych  
na włókninie poliestrowej, do mocowania mechanicznego.
nr katalogowy: 11636003                                                                                                 

1,2
212
20

1000
netto 28,60

brutto 35,18

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE*
MONARPLAN® G 1,5
Membrana PVC do jednowarstwowych pokryć dachowych  
na osnowie szklanej, do mocowania mechanicznego.  
Do stosowania w dachach zielonych i balastowych . 
nr katalogowy: 11636022

1,5
212
15

930 -

MONARPLAN® GF 1,5 
Membrana PVC do jednowarstwowych pokryć dachowych na osnowie 
z włókna  szklanego i wykończona od spodu flizeliną poliestrową, do 
układów dachowych klejonych. Do stosowania na dachach zakrzywionych, 
pofałdowanych i skośnych.  
nr katalogowy: 11636024

1,5
212
15

575 -

MONARPLAN® D NIEZBROJONY 
(kolor RAL 7015)

Membrana PVC niezbrojona, przeznaczona  
do wykonywania obróbek dachowych. 
nr katalogowy: 11636015

1,5
75
15

384 -

MONARPLAN® D NIEZBROJONY
(kolor RAL 7001)

Membrana PVC niezbrojona, przeznaczona  
do wykonywania obróbek dachowych.
nr katalogowy: 11636014

1,5
150
15

731,5 -

MONARPLAN® W DLA CIĄGÓW PIESZYCH
(kolor RAL 7015)

Membrana PVC dla ciągów pieszych na dachu. Posiada zewnętrzną 
powierzchnię  antypoślizgową – ryflowaną w formie jodełki.
nr katalogowy: 11636016

1,5
106
15

385 -

MONARPLAN® EM DLA CIĄGÓW PIESZYCH
(kolor ,,skóra słonia”)

Membrana PVC dla ciągów pieszych na dachu. Posiada zewnętrzną 
powierzchnię antypoślizgową – wytłoczoną w formie skóry słonia.
nr katalogowy: 11636021

1,5
106
15

535 -

grubość [mm] 
szerokość [cm] 

długość rolki [m]
kolor

PROFESJONALNE NAROŻNIKI PVC MONARPLAN®

PVC NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°
Szary
nr katalogowy: 11637001

1,8
-
-

RAL 7001

PVC NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
Szary
nr katalogowy: 11637002

1,8
-
-

RAL 7001

MATA SEPARACYJNA

MATA SZKLANA SEPARACYJNA  
o gramaturze 120 g / m2

nr katalogowy: 12980001                                                                                                                   

200
-

100
RAL 7015

BLACHY STALOWE POWLEKANE PVC
BLACHA POWLEKANA 1,2 PVC
Szara
nr katalogowy:  11635014

1,2
100

2
RAL 7001

BLACHA POWLEKANA 1,2 PVC
Antracyt
nr katalogowy: 11635012

1,2
100

2
RAL 7015

LISTWY MOCUJĄCE / DOCISKOWE

LISTWA MOCUJĄCA / DOCISKOWA ICOPAL
nr katalogowy: 12150013

-
25
3

aluminium

ICOPAL STANDARD AL 40 / 1,0 / 2000
nr katalogowy: 12154011

1,0
40
2

aluminium

PVC OKAPNICA PVC
nr katalogowy: 11635911

4
17

200
szary

PVC LISTWA WYKOŃCZENIOWA
nr katalogowy: 11635912

2
5

200
szary

PVC LISTWA ŚCIENNA WYGIĘTA
nr katalogowy: 11635913

1
6

200
szary

PVC LISTWA KĄTOWA WEWNĘTRZNA 
nr katalogowy: 11635914

4
6

200
szary

opakowanie kolor

KLEJE 

POLIMEROWY USZCZELNIACZ ICOPAL MS / 112 M
nr katalogowy: 17817001                                                                                                                                                    290 ml RAL 7023

KLEJ DO PVC ICOPAL TEROSON AD 914 PVC
nr katalogowy: 11637006 10 kg

PIANKA PU DO ŁĄCZENIA POKRYĆ Z TWORZYW  
SZTUCZNYCH  ICOPAL TEROSON EF TK 400 
nr katalogowy: 11637008

750 ml

 Kalkulacje cenowe dostępne u regionalnego Koordynatora Techniczno-Handlowego (kontakty znajdziesz na  stronach 70 - 72).

 Kalkulacje cenowe dostępne u regionalnego Koordynatora Techniczno-Handlowego (kontakty znajdziesz na stronach 70 - 72).

Akcesoria PVC



System izolacji  
obiektów  
inżynierskich Icopal

Estakady dojazdowe mostu Rędzińskiego. AOW Wrocław.
System izolacji Supermost – BMI Icopal Sp. z o.o.
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System izolacji obiektów  
inżynierskich BMI Icopal

System izolacji obiektów  
inżynierskich BMI Icopal

System izolacji Supermost przeznaczony jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na 
kolejowych i drogowych obiektach mostowych przede wszystkim płytach pomostów, po których odbywa się ruch 
kołowy, a także innych obiektach komunikacyjnych, budynkach podziemnych, płytach dennych i parkingowych, 
obiektach  hydrotechnicznych. 

W skład systemu wchodzą :  
Papa Supermost – membrana bitumiczna wysokomodyfikowana elastomerem SBS zbrojona wzmocnioną wkładką 
poliestrową o wysokiej gramaturze, dzięki zastosowaniu asfaltu lanego SMA jest odporna na działanie wysokiej 
temperatury co dedykuje ten produkt do bezpośredniego układania na wszelkiego rodzaju nawierzchnie drogowe 
oraz cementowe bez konieczności warstw ochronnych izolacji.   
Siplast Primer Szybki Grunt SBS  – bitumiczny środkiem gruntującym  wysokomodyfikowanym elastomerem SBS , 
preparat szybkoschnący głęboko penetrującym do stosowania również w niskich temperaturach.  

grubość
[mm]

wymiary
gr. x szer. 

[mm]

wymiary
szer. x dł. 

[m]

długość 
rolki
[kg]

waga 
rolki
[mb]

cena zł / mb

PREFABRYKOWANY DREN LINIOWY PERCODRAIN
Przeznaczony jest do odprowadzania wody spod 
nawierzchni poprzez sączki i wpusty na zewnątrz  
obiektu. Składa się z dwóch elementów: szkieletu  
o specjalnie zaprojektowanym i opatentowanym kształcie, 
wykonanym z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) 
metodą kształtowania termicznego oraz grubego filtru, 
owijającego szkielet, wykonanego z włókniny poliestrowej 
o gramaturze 150 g/m2.  Ma zdolność szybkiego 
odprowadzenia wody, natomiast filtr chroni szkielet 
przed zamulaniem drenu oraz zapewnia wystarczającą 
ilość wolnych przestrzeni wokół szkieletu, niezbędną do 
szybkiego odprowadzenia wody.
nr katalogowy: 11162001

- 16 x60 - 54 -

netto 43,20

brutto 53,14

grubość
[mm]

wymiary
gr. x szer. 

[mm]

wymiary
szer. x dł. 

[m]

długość 
rolki
[kg]

waga 
rolki
[mb]

cena zł / m2

MATA DRENARSKA ICODREN 10
Mata jest geokompozytem. Składa się z przestrzennej 
struktury, która zgodnie z przeznaczeniem może być 
pokryta jedno- lub dwustronnie geowłókniną albo 
warstwą nieprzepuszczającą.  Maty do drenażu ICODREN 
10 Szybki Drenaż SBS® wykonane są z niezwykle 
wytrzymałych materiałów syntetycznych. Stosowana w 
systemach izolacyjno-ochronnych elementów konstrukcji 
zasypywanych gruntem. Wraz z systemem ICOPAL 
IZOMOST R+P tworzy kompletny system ochronny 
pionowych elementów konstrukcji.
nr katalogowy: 12920001

9 - 1 x 45 45 27

netto 32,40

brutto 39,85

System odwodnienia izolacji
wymiary

szer. x wys. 
[mm]

ilość w
opakowaniu

[szt.]
cena zł / szt.

SĄCZEK POLIAMIDOWY TYPU OMEGA
Przeznaczony jest do odwodnienia izolacji pomostów obiektów mostowych. Można 
go stosować zarówno w przypadku renowacji lub modernizacji systemu odwodnienia 
pomostu na starym obiekcie mostowym jak i wykonywania nowych płyt pomostów.
Dzięki odporności tworzywa poliamidowego na temperaturę do 230ºC (503 K) i na 
długotrwały kontakt z bitumami – można bezpośrednio na nim układać i zagęszczać 
gorące mieszanki mineralno-bitumiczne. Budowa sączka umożliwia montaż jego 
elementów składowych oraz osadzenie i ustabilizowanie całego sączka w betonowej 
płycie pomostu. Rurka wypływowa ø 48 mm.
nr katalogowy: 11180001

200 x 80 1

netto 90,70

brutto 111,56
ilość 

w opakowaniu
ilość opakowań

na palecie
[szt.]

waga  
palety

[kg]
cena zł / op.

SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS
Głęboko penetrujący, bitumiczny oraz szybkoschnący preparat 
SBS do gruntowania podłoża, do stosowania również w niskich 
temperaturach.
nr katalogowy dla 10 L: 11810005
nr katalogowy dla 30 L: 11810001

10 L
metal 70 756

netto 209,00

brutto 257,07

30 L
metal 28 842

netto 574,20

brutto 706,27

System izolacji powłokowej
ilość 

w opakowaniu
ilość opakowań

na palecie
[szt.]

waga  
palety

[kg]
cena zł / op.

ICOPAL IZOMOST R 
Roztwór asfaltów w rozpuszczalnikach organicznych zawierający 
dodatki modyfikujące. Przeznaczony do gruntowania podłoży 
betonowych i gładzi cementowych na elementach budowli 
zasypywanych gruntem, jak również znajdujących się nad jego 
powierzchnią np. ściany przyczółków.
nr katalogowy: 17750002

18 kg
metal 33 662

netto 163,80

brutto 201,42

ICOPAL IZOMOST P 
Przeznaczony do stosowania w inżynierii komunikacyjnej 
i budownictwie lądowym. Służy do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych na podłożach betonowych elementów  
budowli zasypywanych gruntem jak również znajdujących się 
nad jego powierzchnią: ściany przyczółków, mury oporowe, 
fundamenty, przepusty. Środek może być stosowany na 
powierzchniach poziomych i pionowych.
nr katalogowy: 17764002

18 kg 27 530

netto 120,60

brutto 148,32

System izolacji papowej
grubość 

[mm]
ilość 

w rolce
[m2]

ilość rolek 
na palecie 

[szt.]

ilość 
na palecie

[m2]

waga 
palety

[kg]
cena zł / m2

PAPA MOSTOWA SUPERMOST
Papa podkładowa, zgrzewalna na włókninie 
poliestrowej do wykonania jednowarstwowych izolacji 
przeciwwodnych na płytach ustrojów obiektów 
mostowych, parkingach oraz nisko posadowionych 
fundamentach. 
nr katalogowy: 14186006

≥ 5,0 7,5 15 112,50 876

netto     30,00

brutto     36,90

papy zgrzewalne



Systemy  
termoizolacji
styropianowych
Szeroka oferta Systemu termoizolacji styropianowych obejmuje liczne odmiany płyt 
styropianowych EPS przeznaczonych do docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych, 
murów wielowarstwowych, podłóg, poddaszy oraz izolacji akustycznych stropów i dachów 
płaskich . Ponadto jako optymalne rozwiązanie dla dachów płaskich wprowadzone zostały 
płyty spadkowe EPS BMI Icopal. Uzupłenieniem  systemu są płyty laminowane papą 
odmiany PSK i PSK DACH oraz izokliny przeznaczone do połączeń warstw pokrycia dachu  
z elementami wystającymi ponad jego powierzchnię.

Płyty styropianowe EPS

nr katalogowy:
wymiary płyt w mm

długość x szerokość x  
przykładowe grubości

ilość m3 w 
opakowaniu opakowanie

TERMO DACH PODŁOGA
EPS 100 - 037 λ W/MK

17135003 1000 x 500 x 20 0,3 Folia

17135004 1000 x 500 x 30 0,3 Folia

17135006 1000 x 500 x 40 0,3 Folia

17135001 1000 x 500 x 50 0,3 Folia

17135012 1000 x 500 x 100 0,3 Folia

17135016 1000 x 500 x 150 0,3 Folia

17135018 1000 x 500 x 200 0,3 Folia

17135052 1000 x 500 x 250 0,3 Folia

TERMO DACH PODŁOGA  
- 038 λ W/MK

17120002 1000 x 500 x 20 0,3 Folia

17120003 1000 x 500 x 30 0,3 Folia

17120004 1000 x 500 x 40 0,3 Folia

17120005 1000 x 500 x 50 0,3 Folia

17120011 1000 x 500 x 100 0,3 Folia

17120017 1000 x 500 x 150 0,3 Folia

17120019 1000 x 500 x 200 0,3 Folia

TERMO MUR - 040 λ W/MK 17117001 1000 x 500 x 50 0,3 Folia

17117003 1000 x 500 x 100 0,3 Folia

17117006 1000 x 500 x 150 0,3 Folia

17117007 1000 x 500 x 200 0,3 Folia

TERMO MUR  - 043 λ  W/MK 17118001 1000 x 500 x 50 0,3 Folia

17118004 1000 x 500 x 100 0,3 Folia

17118007 1000 x 500 x 150 0,3 Folia

17118010 1000 x 500 x 200 0,3 Folia

17118013 1000 x 500 x 250 0,3 Folia

 Kalkulacje cenowe dostępne u regionalnego Koordynatora Techniczno-Handlowego (kontakty znajdziesz na stronach 70-72)
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rodzaj 
opakowania

wielkość
opakowania

ilość 
w pudełku cena zł / szt.

ICOPAL TEROSON EF TK 395
Jednoskładnikowa niskorozprężna klejąca 
pianka poliuretanowa do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych do fundamentów i dachów.
nr katalogowy: 11826002

metal 825 ml 12

netto 54,50

brutto 67,04

Produkty uzupełniające
wymiary [cm] opakowanie

TRÓJKĄTY STYROPIANOWE IZOKLIN  100 / 100 mm
nr katalogowy: 17160002 10 x 10 x 100 50 mb x 1 m

TRÓJKĄTY STYROPIANOWE IZOKLIN 50 / 50 mm
nr katalogowy: 17160001 5 x 5 x 100 100 mb x 1 m

TRÓJKĄTY STYROPIANOWE IZOKLIN LAMINOWANY  1 / 50 mm
nr katalogowy: 17525001 5 x 5 x 100 100 mb x 1 m

TRÓJKĄTY STYROPIANOWE IZOKLIN LAMINOWANY 2  / 100 mm
nr katalogowy: 17525002 10 x 10 x 100 50 mb x 1 m

NOWOŚĆ 



Płyty spadkowe EPS BMI Icopal
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Płyty spadkowe  
EPS BMI Icopal 
ODWODNIENIE DACHU
Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych jest podstawowym problemem, z którym muszą się 
zmierzyć projektanci i wykonawcy dachów płaskich. Aby uniknąć wykonywania spadków w konstrukcji 
dachu, proponujemy zastosowanie Systemu Płyt Spadkowych EPS BMI Icopal. Ich ukształtowanie 
gwarantuje właściwe przemieszczanie się wody opadowej w kierunku wpustów dachowych lub rynien.

BMI Icopal specjalizuje się w rozwiązaniach termo i hydroizolacyjnych dedykowanych dachom płaskim. Układy dachowe Icopal 
mają zastosowanie w największych projektach takich jak hale i magazyny przemysłowe, hale produkcyjne, budownictwo 
mieszkaniowe i użyteczności publicznej a także w budownictwie jednorodzinnym, przy prostych i najbardziej skomplikowanych 
rozwiązaniach jak np. dachy zielone i balastowe. Systemy spadkowe EPS Icopal to optymalne rozwiązania, których celem jest 
uzyskanie spadków na płaskiej powierzchni dachów oraz ich termoizolacja termiczna. 

Płyta bazowa Płyta jednospadowa 0,5/1m Płyta jednospadowa 1/1m

Płyta grzbietowa Płyta korytowaPłyta grzbietowa

Płyta korytowa Płyta kontrspadkówPłyta kontrspadków

RODZAJE PŁYT SPADKOWYCH

PROCES OBSŁUGI
1.  Prześlij rzut dachu w PDF lub DWG oraz dane kontaktowe.
2.  Uzyskasz ofertę na podstawie przesłanego projektu.
3.   Po złożeniu zamówienia otrzymasz dokładny plan  

rozmieszczenia płyt spadkowych do ułożenia na dachu.

DANE KONTAKTOWE
Jacek Jastrzębski
M: +48 696 965 861 
E:  jacek.jastrzebski@bmigroup.com

1 2 3

Zeskanuj kod QR i zobacz nasz film dotyczący  
Systemu Płyt Spadkowych EPS Icopal 

Film dostępny również na: www.styropian.icopal.pl/film
oraz w serwisie  



Płyty styropianowe
laminowane papą

Płyty styropianowe laminowane papą
Płyty termoizolacyjne warstwowe odmiany PSK DACH oraz PSK składają się z rdzenia  
styropianowego, oklejonego jednostronnie  lub obustronnie asfaltową papą podkładową.  
Produkowane są jako płyty z gładkimi ścianami bocznymi i dostępne w wielu grubościach. 

Przeznaczone do izolacji termicznej w budownictwie, przede wszystkim do wykonywania  
dociepleń dachów płaskich o konstrukcji betonowej lub stalowej i o nachyleniu do 20%,  
pod późniejsze bezpośrednie zgrzewanie pap pokrycia dachowego. 

Mocowanie płyt PSK do podłoża odbywa się za pomocą łączników mechanicznych  
lub klejów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. 

Zapewniają dobrą jakość, szczelność i trwałość izolacji termicznej.  
Gwarantują zmniejszenie wydatków na energię oraz prosty i łatwy montaż.

Płyty styropianowe laminowane papą

53

Płyty PSK DACH jednostronnie laminowane  
papą (na styropianie EPS 80)

Płyty styropianowe odmiany EPS 80 (o bokach gładkich) 
oklejone z góry papą asfaltową tradycyjną podkładową,  
za pomocą kleju poliuretanowego)

produkt – grubość [mm] wymiary
PSK DACH - 50 1m x 1m
PSK DACH - 80 1m x 1m
PSK DACH - 100 1m x 1m
PSK DACH - 120 1m x 1m
PSK DACH - 150 1m x 1m
PSK DACH - 200 1m x 1m
PSK DACH - 250 1m x 1m

PSK DACH - NIETYPOWA 1 m x od 1 m do 3 m  
(w odcinkach co 0,5 m)

Płyty PSK  jednostronnie laminowane papą  
(na styropianie FSI TERMO DACH PODŁOGA  
EPS 100-037)

Płyty styropianowe odmiany FSI TERMO DACH 
PODŁOGA EPS 100-037 (o bokach gładkich) oklejone  
z góry papą asfaltową tradycyjną podkładową,  
za pomocą kleju poliuretanowego.
produkt – grubość [mm] wymiary
PSK - 50 1 m x 1 m

PSK - 80 1 m x 1 m
PSK - 100 1 m x 1 m
PSK - 120 1 m x 1 m
PSK - 150 1 m x 1 m
PSK - 160 1 m x 1 m
PSK - 180 1 m x 1 m
PSK - 200 1 m x 1 m
PSK - 220 1 m x 1 m
PSK - 240 1 m x 1 m
PSK - 250 1 m x 1 m
PSK - 300 1 m x 1 m

PSK - NIETYPOWA 1 m x od 1 m do 3 m  
(w odcinkach co 0,5 m)

Płyty PSK DACH -2 dwustronnie  
laminowane papą (na styropianie EPS 80)

Płyty styropianowe odmiany EPS 80 (o bokach gładkich) 
oklejone z góry papą asfaltową tradycyjną podkładową,  
za pomocą kleju poliuretanowego)

produkt – grubość [mm] wymiary
PSK-2 DACH - 100 1 m x 1 m
PSK-2 DACH - 150 1 m x 1 m
PSK-2 DACH - 200 1 m x 1 m

PSK -2 DACH - NIETYPOWA 1 m x od 1 m do 3 m  
(w odcinkach co 0,5 m)

Płyty PSK DACH-2 dwustronnie laminowane  
papą (na styropianie FSI TERMO DACH  
PODŁOGA EPS 100-037)

Płyty styropianowe odmiany FSI TERMO DACH 
PODŁOGA EPS 100-037 (o bokach gładkich) oklejone  
z góry i z dołu papą asfaltową tradycyjną podkładową,  
za pomocą kleju poliuretanowego.
produkt – grubość [mm] wymiary
PSK-2 - 50 1 m x 1 m
PSK-2 - 100 1 m x 1 m
PSK-2 - 150 1 m x 1 m
PSK-2 - 200 1 m x 1 m

PSK- 2-NIETYPOWA 1 m x od 1 m do 3 m  
(w odcinkach co 0,5 m)

Uwaga: W w przypadku zamówienia płyt PSK /PSK- 2/PSK DACH / PSK DACH-2 o wymiarach i grubościach nie ujętych 
w powyższym zestawieniu należy skontaktować się z Kordynatorem Techniczno Handlowym (kontakt strona 70 - 72).  
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System zunifikowanych
zadaszeń Fastlock®

Daszki i markizy Fastlock®

System zadaszeń Fastlock®

Nowoczesne rozwiązania dachowe Fastlock® umożliwiają 
budowę oryginalnych zadaszeń, które wyróżniają się lekkością  
i subtelnością formy oraz wyjątkową wytrzymałością tworzywa. 
Doskonale sprawdzają się jako elementy pełniące funkcję 
ochronną, zapewniając przy tym nieograniczony dostęp światła.

System Zadaszeń Fastlock® urzeka elegancją i harmonią 
formy. Inwestorzy ceniący rozwiązania praktyczne zachwycą 
się komfortem użytkowania i prostotą montażu, natomiast 
Inwestorzy przywiązujący wagę do oryginalności znajdą sposób 
na niestandardową aranżację przestrzeni.

Dla Inwestora indywidualnego może być zadaszeniem tarasu, 
patio, drzwi wejściowych, pergoli, werandy, parkingu, czy przejścia 
pomiędzy budynkami. System Fastlock® znajduje również 
zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, takich jak 
dworce, obiekty sportowe, hale sprzedażowe i inne.

Białe panele Fastlock® Przezroczyste panele Fastlock® Dymione panele Fastlock®

Panele białe przede wszystkim stanowią skuteczną ochronę przed słońcem. Odbiją ponad 70% promieni UV i zabezpieczają 
zadaszoną przestrzeń przed ich szkodliwym działaniem. W słoneczne dni tworzą zacienione miejsca i efektywnie chronią 
przed nadmiernym nagrzaniem. Natomiast w pochmurne dni ich biała powierzchnia skupia światło, dzięki czemu obszar pod 
zadaszeniem wydaje się jaśniejszy.

Panele przezroczyste w 100% przepuszczają światło i są dedykowane do miejsc, w których pożądane jest jego maksymalne 
nasilenie np. przestrzeni z dużą ilością roślinności. Idealnie nadają się również do miejsc powszechnie dostępnych, w których 
istotne jest optymalne naświetlenie, np. przejść pomiędzy budynkami, pawilonów handlowych oraz innych miejsc rekreacji  
i wypoczynku.

wymiary w [mm]
rozpiętość x głębokość  
lub szerokość / długość

kolor / materiał 
konstrukcji

kolor pokrycia 
paneli Fastlock cena zł / szt.

MARKIZA FASTLOCK® 120/P
Modułowe zadaszenie wspornikowe 
balkonów lub drzwi montowane do ściany 
eleewacyjnej, produkowane w trzech 
modułach:  
moduł A o szerokości 140 cm 
nr katalogowy: 11258011
moduł B o szerokości 80 cm 
nr katalogowy: 11258012
moduł C o szerokości 20 cm 
nr katalogowy:11258013

aluminium
RAL 9006 przezroczysty

netto 1312,50

brutto 1614,38

netto 766,50

brutto 942,80

netto 168,00

brutto 206,64

MARKIZA FASTLOCK® 60 LOGGIA/P
Modułowe zadaszenie wspornikowe 
balkonów montowane do spodniej 
powierzchni płyty balkonowej lub loggi, 
produkowane w trzech modułach:
moduł A o szerokości 140 cm 
nr katalogowy: 11258001
moduł B o szerokości 80 cm 
nr katalogowy: 11258002
moduł C o szerokości 20 cm 
nr katalogowy: 11258003

aluminium
RAL 9006 przezroczysty

netto 924,00

brutto 1136,52

netto 577,50

brutto 710,33

netto 157,50

brutto 193,73

DASZEK FASTLOCK® 2.0
Daszek nad drzwi o szerokości ościeży  
do 140 cm.
nr katalogowy: 11258051

190 x 82 aluminium
RAL 9006 przezroczysty

netto 1159,00

brutto 1425,57

DASZEK FASTLOCK® 3.0
Daszek nad drzwi o szerokości ościeży  
do 240 cm.
nr katalogowy: 11258052

290 x 102 aluminium
RAL 9006 przezroczysty

netto 1830,00

brutto 2250,90

DASZEK FASTLOCK® 2.0 BALKON
Zadaszenie nad balkony o szerokości ościeży 
do 160 cm.
nr katalogowy: 11258101

190 x 82 aluminium
RAL 9006 przezroczysty

netto 3294,00

brutto 4051,62

DASZEK FASTLOCK® 3.0 BALKON
Zadaszenie nad balkony o szerokości ościeży 
od 160 do 260 cm.
nr katalogowy: 11258102

290 x 102 aluminium
RAL 9006 przezroczysty

netto 3904,00

brutto 4801,92
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Listwy i akcesoria Fastlock® Listwy i akcesoria Fastlock®

kolor/materiał 
konstrukcji długość nr katalogowy cena zł / szt.

PANEL FASTLOCK®

szerokość efektywna 20 cm,  
długość L

biały / poliwęglan

L = 3,0 m 11250026
netto 137,20

brutto 168,76

L = 3,5 m 11250038
netto 163,50

brutto 201,11

L = 4,0 m 11250027
netto 184,60

brutto 227,06

L = 4,5 m 11250040
netto 211,00

brutto 259,53

L = 5,0 m 11250028
netto 232,10

brutto 285,48

L = 6,0 m 11250029
netto 279,60

brutto 343,91

PANEL FASTLOCK®

szerokość efektywna 20 cm,  
długość L

przezroczysty / 
poliwęglan

L = 3,0 m 11250022
netto 137,20

brutto 168,76

L = 3,5 m 11250033
netto 163,50

brutto 201,11

L = 4,0 m 11250023
netto 184,60

brutto 227,06

L = 4,5 m 11250036
netto 211,00

brutto 259,53

L = 5,0 m 11250024
netto 232,10

brutto 285,48

L = 6,0 m 11250025
netto 274,30

brutto 337,39

PANEL FASTLOCK UNI®

szerokość efektywna 20 cm,  
długość L 

dymiony / poliwęglan

L = 3,0 m 11250050
netto 163,90

brutto 201,60

L = 3,5 m 11250043
netto 192,10

brutto 236,28

L = 4,0 m 11250044
netto 226,00

brutto 277,98

L = 4,5 m 11250045
netto 248,60

brutto 305,78

L = 5,0 m 11250046
netto 271,20

brutto 333,58

L = 6,0 m 11250047
netto 322,10

brutto 396,18

PANEL KĄTOWY
z małą fałdą
szerokość efektywna 10 cm,  
wysokość 8 cm, długość L 

przezroczysty / 
poliwęglan

L = 4,0 m 11255001
netto 211,20

brutto 259,77

L = 6,0 m 11255002
netto 291,00

brutto 357,93

PANEL KĄTOWY
z dużą fałdą
szerokość efektywna 10 cm,  
wysokość 8 cm, długość L 

przezroczysty / 
poliwęglan

L = 4,0 m 11255003
netto 211,20

brutto 259,77

L = 6,0 m 11255004
netto 291,00

brutto 357,93

USZCZELKA GÓRNA
długość L 

pianka 
poliuretanowa L = 1,0 m 11255015

netto 15,30

brutto 18,82

USZCZELKA DOLNA
długość L

pianka 
poliuretanowa L = 1,0 m 11255016

netto 9,50

brutto 11,69

USZCZELKA FAŁDOWA
długość L

pianka 
poliuretanowa L = 1,0 m 11255017

netto 18,50

brutto 22,76
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kolor/materiał 
konstrukcji długość nr katalogowy cena zł / szt.

PROFIL UNIWERSALNY
długość L

blacha 
aluminiowa L = 1,0 m 11255021

netto 43,30

brutto 53,26

PROFIL ŚCIENNY
długość L

blacha 
aluminiowa L = 1,0 m 11255011

netto 33,80

brutto 41,57

PROFIL FASADOWY KĄTOWY
długość L

blacha 
aluminiowa L = 1,0 m 11255018

netto 42,20

brutto 51,91

PROFIL LISTWOWY
długość L

blacha 
aluminiowa L = 1,0 m 11255019

netto 24,30

brutto 29,89

PAS NADRYNNOWY
długość L

blacha 
aluminiowa L = 1,0 m 11255020

netto 25,30

brutto 31,12

PROFIL KALENICOWY 20˚
długość L

blacha 
aluminiowa L = 1,25 m 11255022

netto 121,30

brutto 149,20

ZATRZASK ,,KAPINOS”
opakowanie 10 szt. + gwoździe poliwęglan 11255014

netto 4,70

brutto 5,78

KLAMRA
opakowanie 10 szt. aluminium 11255028

netto 2,60

brutto 3,20

KLAMRA + GWOŹDZIE
opakowanie 10 szt. aluminium 11255010

netto 4,20

brutto 5,17

ZATRZASK GÓRNY  
opakowanie 100 szt. poliwęglan 11255025

netto 1,50

brutto 1,85

ZATRZASK GÓRNY  
+ WKRĘTY
opakowanie 100 szt.

poliwęglan 11255040

netto 1,90

brutto 2,34



Wyłazy dachowe na dachy płaskie
 Kominiarczyk®

Kominiarczyk®  –  okno do dachu płaskiego z funkcją wyłazu to  
doskonały sposób na doświetlenie pomieszczenia lub klatki schodowej.  
Zapewnia maksymalny dostęp naturalnego światła i umożliwia  
oszczędność energii elektrycznej.

Kominiarczyk® posiada podwyższoną termoizolacyjność ścian  
i kopuły, przyczyniając się do ograniczenia utraty ciepła z budynku.

wymiary w [mm]
wymiary w świetle x wysokość podstawy cena zł / szt.

KOMINIARCZYK PVC 80/20 2O
Wyłaz dachowy z funkcją doświetlania
nr katalogowy: 12824101

80 / 80 x 20

netto 2637,50

brutto 3244,13

KOMINIARCZYK PVC 100/30 2O
Wyłaz dachowy z funkcją doświetlania
nr katalogowy: 12824102

100 / 100 x 30

netto 3270,50

brutto 4022,72

KOMINIARCZYK PVC 100/30 NRO
Wyłaz dachowy z funkcją doświetlania  
i klasyfikacją NRO
nr katalogowy: 12824103

100 / 100 x 30

netto 3903,50

brutto 4801,31
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Wyłazy dachowe 
Kominiarczyk®
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Rynny metalowe Icopal
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średnica
[mm]

rozmiar
[m]

ilość w opakowaniu
[szt.] cena zł / szt.

RYNNA

kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005102 125 3 5 netto 58,70

brutto 72,20
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005017 125 4 5 netto 79,40

brutto 97,66
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005138 150 3 4 netto 63,30

brutto 77,86
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005022 150 4 4 netto 94,90

brutto 116,73
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005106 125 3 5 netto 62,10

brutto 76,38
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005019 125 4 4 netto 80,50

brutto 99,02
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005143 150 3 4 netto 70,20

brutto 86,35
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005043 150 4 4 netto 90,90

brutto 111,81
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005104 125 3 5 netto 58,70

brutto 72,20
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005018 125 4 5 netto 79,40

brutto 97,66
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005140 150 3 4 netto 63,30

brutto 77,86
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005065 150 4 4 netto 101,20

brutto 124,48

DEKIEL 
UNIWERSALNY L/P

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010054 125 L / P 50 netto 9,20

brutto 11,32
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010683 150 L/P 30 netto 15,40

brutto 18,94
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010080 125 L/P 50 netto 9,30

brutto 11,44
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010692 150 L/P 30 netto 14,80

brutto 18,20
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010157 125 L/P 50 netto 9,20

brutto 11,32
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010689 150 L/P 30 netto 15,80

brutto 19,43

NAROŻNIK WEWN. 90°

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010058 125 90° 15 netto 55,40

brutto 68,14
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010105 150 90° 10 netto 52,60

brutto 64,70
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010081 125 90° 15 netto 52,30

brutto 64,33
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010206 150 90° 10 netto 54,30

brutto 66,79
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010066 125 90° 15 netto 50,60

brutto 62,24
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010345 150 90° 10 netto 54,30

brutto 66,79

NAROŻNIK ZEWN. 90°

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010057 125 90° 15 netto 53,50

brutto 65,81
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010106 150 90° 10 netto 54,30

brutto 66,79
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010082 125 90° 15 netto 54,10

brutto 66,54
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010207 150 90° 10 netto 54,30

brutto 66,79
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010067 125 90° 15 netto 52,30

brutto 64,33
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010346 150 90° 10 netto 54,30

brutto 66,79

NAROŻNIK WEWN. 135°

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010231 125 135° 5 netto 193,50

brutto 238,01
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010451 150 135° 5 netto 238,50

brutto 293,36
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010433 125 135° 5 netto 193,50

brutto 238,01
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010708 150 135° 5 netto 238,50

brutto 293,36
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010457 125 135° 5 netto 193,50

brutto 238,01
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010448 150 135° 5 netto 238,50

brutto 293,36

Rynny metalowe  
Icopal

System rynien metalowych Icopal produkowany jest w Szwecji w oparciu  
o najwyższej jakości blachy ocynkowane, obustronnie powlekane powłoką poliestrową.

System sprzedawany jest przez Grupę BMI na terenie całej Europy.  
Wprowadzenie do produkcji systemu rynnowego Icopal poprzedził szereg badań i testów 
oraz konsultacji z dekarzami z różnych krajów. Konsultacje miały na celu wyselekcjonowanie 
materiałów i rozwiązań technicznych, które najlepiej sprostają wymaganiom związanym  
z zapewnieniem odporności, estetyki i trwałości w różnych warunkach klimatycznych.  
Dzięki temu powstał jeden z najlepszych systemów rynnowych na rynku.
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średnica
[mm]

rozmiar
[m]

ilość w opakowaniu
[szt.] cena zł / szt.

NAROŻNIK ZEWN. 135°

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010056 125 135° 5 netto 193,50

brutto 238,01
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010343 150 135° 5 netto 238,50

brutto 293,36
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010190 125 135° 5 netto 193,50

brutto 238,01
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010354 150 135° 5 netto 238,50

brutto 293,36
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010185 125 135° 5 netto 127,70

brutto 157,07
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010347 150 135° 5 netto 238,50

brutto 293,36

RYNAJZA DŁUGA

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010062 125 210 50 netto 8,90

brutto 10,95
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010108 150 210 40 netto 10,00

brutto 12,30
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010084 125 210 50 netto 8,90

brutto 10,95
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010208 150 210 40 netto 9,70

brutto 11,93
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010069 125 210 50 netto 8,70

brutto 10,70
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010348 150 210 40 netto 10,00

brutto 12,30

RYNAJZA CZOŁOWA

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010107 150 50 netto 12,00

brutto 14,76
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010220 150 50 netto 11,80

brutto 14,51
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010290 150 50 netto 11,80

brutto 14,51

RYNAJZA CZOŁOWA
KOMP

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010061 125 50 netto 6,30

brutto 7,75
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010083 125 50 netto 6,30

brutto 7,75
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010068 125 50 netto 6,30

brutto 7,75

ZŁĄCZE RYNNY 
Z USZCZELKĄ

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010065 125 50 netto 9,10

brutto 11,19
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010113 150 40 netto 8,70

brutto 10,70
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010086 125 50 netto 9,20

brutto 11,32
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010258 150 40 netto 9,40

brutto 11,56
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010070 125 50 netto 9,10

brutto 11,19
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010294 150 40 netto 8,70

brutto 10,70

RURA SPUSTOWA

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005025 90 1 20 netto 30,10

brutto 37,02
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005007 100 1 16 netto 39,90

brutto 49,08
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005026 90 3 2 netto 80,50

brutto 99,02
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12005008 100 3 2 netto 73,60

brutto 90,53
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005031 90 1 20 netto 29,10

brutto 35,79
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005063 100 1 16 netto 32,40

brutto 39,85
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005032 90 3 2 netto 78,20

brutto 96,19
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12005009 100 3 2 netto 86,30

brutto 106,15
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005049 90 1 20 netto 29,40

brutto 36,16
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005067 100 1 16 netto 28,80

brutto 35,42
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005028 90 3 2 netto 77,10

brutto 94,83
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12005066 100 3 2 netto 75,00

brutto 92,25

średnica
[mm]

rozmiar
[m]

ilość w opakowaniu
[szt.] cena zł / szt.

SZTUCER

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010063 125 90 25 netto 18,10

brutto 22,26
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010111 150 100 20 netto 41,90

brutto 51,54
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010085 125 90 50 netto 18,40

brutto 22,63
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010221 150 100 20 netto 40,60

brutto 49,94
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010187 125 90 50 netto 17,90

brutto 22,02
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010291 150 100 20 netto 41,40

brutto 50,92

KOLANO 70°

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010476 90 70° 20 netto 19,60

brutto 24,11
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010594 100 70° 16 netto 39,70

brutto 48,83
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010478 90 70° 20 netto 19,60

brutto 24,11
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010599 100 70° 16 netto 39,40

brutto 48,46
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010474 90 70° 20 netto 19,30

brutto 23,74
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010598 100 70° 16 netto 43,50

brutto 53,51

TRÓJNIK 60°

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010132 90 60° 10 netto 99,50

brutto 122,39
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010232 100 60° 6 netto 139,20

brutto 171,22
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010149 90 60° 10 netto 107,50

brutto 132,23
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010237 100 60° 10 netto 139,20

brutto 171,22
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010139 90 60° 10 netto 106,60

brutto 131,12
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010371 100 60° 10 netto 139,20

brutto 171,22

OBEJMA DO MURU

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010642 90 50 netto 10,20

brutto 12,55
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010645 100 50 netto 10,60

brutto 13,04
Kolor grafitowy R AL 7011
nr katalogowy: 12010654 90 50 netto 10,20

brutto 12,55
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010655 100 50 netto 10,80

brutto 13,28
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010644 90 50 netto 10,10

brutto 12,42
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010658 100 50 netto 11,30

brutto 13,90

OBEJMA DO DREWNA

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010130 90 50 netto 4,70

brutto 5,78
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010233 100 100 netto 15,30

brutto 18,82
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010147 90 100 netto 4,70

brutto 5,78
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010223 100 50 netto 12,40

brutto 15,25
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010137 90 50 netto 4,80

brutto 5,90
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010297 100 50 netto 15,30

brutto 18,82

WKRĘT DO 
OBEJMY MURU nr katalogowy: 12010638 210 mm 200

netto 8,70

brutto 10,70

WYLEWKA

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010133 90 20 netto 20,50

brutto 25,22
Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010026 100 15 netto 46,00

brutto 56,58
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010150 90 20 netto 20,80

brutto 25,58
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010225 100 15 netto 44,90

brutto 55,23
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010140 90 20 netto 20,50

brutto 25,22
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010296 100 15 netto 46,00

brutto 56,58

UCHWYT 
WZMACNIAJĄCY

Kolor brązowy RAL 8028
nr katalogowy: 12010003 200 netto 5,20

brutto 6,40
Kolor grafitowy RAL 7011
nr katalogowy: 12010416 200 netto 4,70

brutto 5,78
Kolor czarny RAL 9005
nr katalogowy: 12010415 200 netto 4,70

brutto 5,78



Produkty uzupełniające
do systemów Icopal

Produkty uzupełniające
do systemów Icopal

Flagowe Profile Icopal to: 
•  Systemowe, trwałe i pewne zamocowanie pap zgrzewalnych  

i mocowanych mechanicznie do ścian, attyk, kominów itp., 
•  Estetyczne, systemowe wykończenia za pomocą narożników wewnętrznych i zewnętrznych, 
•  Połączenia dylatacyjne listew aluminiowych przeciwdziałające wypaczaniu, 
•  Otwory na łączniki mechaniczne owalne, w dwóch rzędach, trwale mocujące profil oraz papę do ściany, 

umożliwiające poziome ruchy listwy na skutek rozszerzalności termicznej, 
•  Aluminium ekstrudowane o grubości 1,3 mm, odporne na rdzę i wpływy środowiska, 
•  Specjalne usztywnienia profili aluminiowych. 

Profile aluminiowe Icopal
grubość

[mm]
długość

[m]
wysokość

[mm]
ilość 

w opakowaniu
[szt.]

cena zł / mb

ICOPAL STANDARD AL  
40 / 1,0 / 2000

nr katalogowy: 12154011

1,0 2 40 10
netto 7,20

brutto 8,86

FLAGOWY PROFIL AL 
73 / 1,3 / 2200

nr katalogowy: 12154012

1,3 2,2 73 10
netto 16,60

brutto 20,42

grubość
[mm]

długość
[m]

wysokość
[mm]

ilość 
w opakowaniu

[szt.]
cena zł / szt.

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  
NZ AL 73 / 1,5

nr katalogowy: 12154003

1,5 - 73 10
netto 12,10

brutto 14,88

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY  
NW AL 73 / 1,5

nr katalogowy: 12154004

1,5 - 73 10
netto 12,10

brutto 14,88

ŁĄCZNIK DYLATACYJNY  
LD AL 73 / 1,5

nr katalogowy: 12154005

1,5 - 73 10
netto 6,30

brutto 7,75

Polimerowy uszczelniacz dachowy
rodzaj 

opakowania
wielkość

opakowania
ilość 

w pudełku cena zł / szt.

ICOPAL MS / 112M 
POLIMEROWY USZCZELNIACZ MS
Polimerowy uszczelniacz w kolorze szarym 
RAL 7023 do uszczelniania listew dociskowych 
oraz innych elementów dachowych.
nr katalogowy: 17817001

kartusz 290 ml 15

netto 33,90

brutto 41,70

Polimerowy uszczelniacz Icopal MS 112M , to trwale elastyczny i odporny na UV preparat służący  
do uszczelniania połączeń profili aluminiowych ze ścianą , murem ,oraz innych zastosowań.
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 Kominki wentylacyjne
ilość 

w opakowaniu
[szt.]

cena zł / szt.

KOMINEK WENTYLACYJNY
wymiary: 29 x 28 cm
nr katalogowy: 12120127

- - 15
netto 20,30

brutto 24,97

VENT’X
Element wentylacyjny do Szybkich Barier SBS
Wymiar 15 cm x 4,4 cm
nr katalogowy: 12120128

- - 10
netto 17,30

brutto 21,28

Kominki wentylacyjne - akcesoria przeznaczone do prawidłowej wentylacji dachów płaskich oraz skośnych.

Specjalistyczna klejąca pianka poliuretanowa
rodzaj 

opakowania
wielkość

opakowania
ilość 

w pudełku cena zł / szt.

ICOPAL TEROSON EF TK 395
Jednoskładnikowa niskorozprężna klejąca 
pianka poliuretanowa do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych do fundamentów i dachów.
nr katalogowy: 11826002

metal 825 ml 12

netto 54,50

brutto 67,04

ICOPAL TEROSON EF TK400  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa 
stosowana do klejenia laminowanych 
włókniną pokryć dachowych i membran 
uszczelniających z tworzyw sztucznych  
lub elastomerów do podłoży nośnych.  
nr katalogowy: 11637008

metal 750 ml 12

netto 65,40

brutto 80,44

Specjalistyczne klejące pianki poliuretonowe służące do klejenia płyt termoizolacyjnych  
oraz pokryć dachowych i membran z tworzyw sztucznych.
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Posypki mineralne do Flagowych Pap Icopal w technologii Szybki Profil SBS
cena zł / kg Ilość

POSYPKA SZARA 
nr katalogowy: 00310017

netto 3,70 według potrzeb

brutto 4,55

POSYPKA CZERWONA 
nr katalogowy: 00315017

netto 4,60 według potrzeb

brutto 5,66

POSYPKA ZIELONA
nr katalogowy: 00315016

netto 4,60 według potrzeb

brutto 5,66

POSYPKA SZARO-NIEBIESKA (FPI) 
nr katalogowy: 00310023

netto 5,60 według potrzeb

brutto 6,89

Posypki mineralne przeznaczone do uzupeniania spoin i zgrzewów pap.

Specjalistyczne taśmy klejące
ilość 

w rolce
[m2/mb]

cena zł / szt.

TAPE’X A
Jednostronnie klejąca taśma aluminiowa
Wymiar rolki 5 cm x 30 m
nr katalogowy: 11628002

30 mb
netto 13,50

brutto 16,61

TAPE’X B
Dwustronnie klejąca taśma butylowa
Wymiar rolki 1 cm x 22,5 m
nr katalogowy: 11628003

22,5 mb
netto 88,00

brutto 108,24

ICOPAL TAPEX BFI 30 X 1
Dwustronna taśma butylowa do sklejania zakładów  
Membrany Icopal Fundament 1250 ze sobą od wewnątrz.  
Wymiar rolki 3 cm x 20 m
nr katalogowy: 11612002

20 mb

netto 126,60

brutto 155,72

ICOPAL TAPEX BFI 80 X 0,6
Jednostronna antyradonowa taśma butylowa do sklejania zakładów 
Membrany Icopal Fundament 1250 ze sobą na zewnątrz. 
wymiar rolki 8 cm x 20 m
nr katalogowy: 11612003

20 mb

netto 300,70

brutto 369,86

Specjalistyczne taśmy klejące to produkty stosowane w systemach Dachów Skośnych oraz Systemie Bezpieczny Fundament.

Impregnat do drewna

Ochrona obiektów drewnianych, stolarki, podbitek, 
deskowań, elewacji, parkanów, elementów dekoracyjnych.

Ochrona konstrukcji drewnianej budynków.

Ochrona więźby dachowej i drewna konstrukcyjnego.

Ochrona gontów drewnianych.

rodzaj 
opakowania

wielkość
opakowania

ilość 
na palecie cena zł / op.

ICOPAL GONTOX W
DREWNO ZEWNĘTRZNE
Impregnat oleisty, blokuje wnikanie wody, 
zabezpiecza przed grzybami, pleśniami  
i owadami.
nr katalogowy dla 10 L: 17784005
nr katalogowy dla 57 L: 17784006

metal 10 L 44
netto 313,50

brutto 385,61

metal 57 L 12
netto 1561,20

brutto 1920,28

• p
at

ent na trwałość drew
na • patent na trwałość drewna

WYJĄTKOWA BARIERA WODOCHRONNA DO DREWNA
•  Zabezpiecza drewno przed korozją biologiczną powodowaną przez grzyby domowe, 

grzyby pleśniowe, glony, owady – techniczne szkodniki drewna, sinicę wtórną.
•  Zabezpiecza przed wodą, zmniejszając nasiąkliwość drewna.
• Neutralizacja owadów i szkodników drewna.
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Dla dystrybutora

Koordynatorzy Techniczno-Handlowi
REGION WSCHÓD

111
Maciej Drzewiecki
+48 605 043 974
maciej.drzewiecki@bmigroup.com

112
Łukasz Goliński
+48 601 807 301
lukasz.golinski@bmigroup.com

113
Paweł Wilczyński
+48 605 322 475
paweł.wilczynski@bmigroup.com

REGION PÓŁNOC

211
Łukasz Sobisz
+48 607 456 074
lukasz.sobisz@bmigroup.com

212
Robert Kominowski
+48 604 523 073
robert.kominowski@bmigroup.com

213
Rafał Stefaniak
+48 695 267 004
rafal.stefaniak@bmigroup.com

214
Tomasz Łazarek
+48 601 375 731
tomasz.lazarek@bmigroup.com

REGION ZACHÓD

311
Oleksandr Vasylyev
+48 601 725 528
oleksandr.vasylyev@bmigroup.com

312
Przemysław Bednarz
+48 601 725 536
przemyslaw.bednarz@bmigroup.com

313
Przemysław Kowalczyk
+48 693 414 301
przemyslaw.kowalczyk@bmigroup.com

REGION POŁUDNIE

411
Grzegorz Wieczorek
+48 605 322 472
grzegorz.wieczorek@bmigroup.com

412
Mirosław Zając
+48 607 377 646
miroslaw.zajac@bmigroup.com

413
Maciej Rymar
tel. 48 601 366 712
maciej.rymar@bmigroup.com

Kontakt

Radom

Lublin

Szczecin

Koszalin

Gdańsk

Bydgoszcz

Warszawa

Białystok

Łódź

Poznań

Zielona Góra

Wrocław

Opole

Gliwice

Katowice Kraków

Kielce

Rzeszów

Płock

Olsztyn

Gorzów 
Wielkopolski

Suwałki

Piła

Legnica

211

212

213
214

311

312

313

111

112

113

411

412

413

Regionalni Kierownicy Sprzedaży
Andrzej Szydełko 

Regionalny Kierownik 
Sprzedaży Północ

Paweł Dadas 

Regionalny Kierownik 
Sprzedaży Wschód

Barbara Tadyszak

Regionalny Kierownik 
Sprzedaży Zachód

Jerzy Matlak

Regionalny Kierownik
Sprzedaży Południe

Spotkajmy się u Ciebie
Z początkiem 2020 roku w Grupie BMI Polska wprowadziliśmy nową 
strukturę organizacji handlowej. Dział Sprzedaży Projektowej podzielony 
został na 4 regiony (Wschód, Zachód, Północ, Południe), za które 
odpowiadają Inżynierowie Sprzedaży Projektowej. 

Inżynierowie Sprzedaży Projektowej
REGION WSCHÓD

Maciej Szypowski
+48 880 789 964
maciej.szypowski@bmigroup.com

REGION PÓŁNOC

Wojciech Sztąber
+48 605 322 474
wojciech.sztaber@bmigroup.com

REGION ZACHÓD

Sebastian Niedziela
+48 691 519 241
sebastian.niedziela@bmigroup.com

REGION POŁUDNIE

Marcin Bracha
+48 601 284 669
marcin.bracha@bmigroup.com

We wszystkich obszarach pracujemy w jednym rytmie, zmierzając w jednym kierunku. Handel, Produkcja, Obsługa 
Klienta, Wsparcie Techniczne, Marketing. Efektem naszej pracy jest profesjonalny serwis oraz wysokiej jakości produkt, 
bezpiecznie dostarczony i prawidłowo zainstalowany. To nasz klucz do biznesowej satysfakcji Klientów BMI Icopal. 
Posiadając najszerszą ofertę systemowych pokryć dachowych możemy obiektywnie informować o najlepszych 
zaletach każdego materiału, produktu, systemu i rozwiązania. Zawsze analizujemy oczekiwania i oferujemy wsparcie. 
Możesz polegać na naszej rzetelności i profesjonalizmie. Wiemy jak ważne są w naszej branży.



72 73

Biuro Obsługi Klienta

REGION WSCHÓD

111  112
Mateusz Stefaniak
+48 695 406 249
mateusz.stefaniak@bmigroup.com

113
Agata Kosecka
+48 601 725 545
agata.kosecka@bmigroup.com

REGION PÓŁNOC

211  214
Katarzyna Ślusarek  
+48 695 406 253
katarzyna.slusarek@bmigroup.com

212  213
Agata Kosecka
+48 601 725 545
agata.kosecka@bmigroup.com

REGION ZACHÓD

311
Agata Kosecka
+48 601 725 545
agata.kosecka@bmigroup.com

312
Rafał Sokół
+48 601 366 732
rafal.sokol@bmigroup.com

313
Mateusz Stefaniak
+48 695 406 249
mateusz.stefaniak@bmigroup.com

REGION POŁUDNIE

411  413
Katarzyna Ślusarek
+48 695 406 253
katarzyna.slusarek@bmigroup.com
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Rafał Sokół
+48 601 366 732
rafal.sokol@bmigroup.com
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Zamawiasz u profesjonalistów
Oferujemy znakomite produkty dachowe, które trafiają do Klientów dzięki profesjonalnemu zespołowi Biura Obsługi Klienta. 
Pracujemy tu zawsze z najwyższą starannością i na najwyższym poziomie. Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi, 
znajdujemy optymalne, indywidualne rozwiązania. Członkowie zespołu stale podnoszą swoje kwalifikacje, by zaspokoić 
wszystkie oczekiwania Klientów i odpowiedzieć na każde zgłoszone zapytanie. Dla wszystkich najcenniejszy jest czas. 
Dlatego stosujemy maksymalnie krótką drogę bezpośredniej komunikacji i realizacji zamówień. Zapraszamy do kontaktu.

Centrum Treningowe powstało w 2006 roku  
i przeznaczone jest przede wszystkim dla dekarzy,  
a więc osób bezpośrednio zajmującym się 
wykonawstwem pokryć dachowych. Ponadto wiedzę 
z zakresu pokryć dachowych i naszych produktów 
pragniemy przekazać wszystkim uczestnikom procesu 
budowlanego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę 
dotyczącą zagadnień hydroizolacji pokryć dachowych.  
W Centrum Treningowym organizowane są szkolenia  
z bitumicznej technologii wykonania dachów płaskich  
oraz z technologii syntetycznej.

Szkolenia dekarskie przeprowadzamy  
w trzech możliwych wariantach:  stacjonarnie - 
bezpośrednio w Centrum Treningowym w Zduńskiej 
Woli, zdalnie (online) – za pomocą łączy internetowych, 
każdy może uczestniczyć w szkoleniu z miejsca, w którym 
aktualnie przebywa. Możliwe są również szkolenia 
wyjazdowe realizowane przez naszych doradców 
technicznych bezpośrednio na budowie. Wszystkie typy 
szkoleń są szkoleniami praktycznymi i certyfikowanymi 
– uczestnicy uzyskują Certyfikat ukończenia szkolenia 
ważny przez 3 lata. 

Waldemar Brzęczek
Trener Centrum Treningowego 
BMI Icopal, Doradca Techniczny

Grzegorz Gładkiewicz
Manager Centrum 
Treningowego BMI Icopal. 
Kierownik Działu Doradztwa 
Technicznego

Sławomir Ledwoń
Trener Centrum Treningowego 
BMI Icopal, Doradca Techniczny

Paweł Pawlak
Trener Centrum Treningowego 
BMI Icopal, Doradca Techniczny

Jakość jest najważniejsza! 
Aby pokrycia dachowe spełniały swoje zadanie nieodzownym jest ich 
profesjonalne zamocowanie na pokryciu dachowym. Pokrycie dachowe z kolei 
powinno być prawidłowo zaprojektowane. Te zagadnienia staramy się wyjaśnić 
uczestnikom szkoleń w Centrum Treningowym BMI Icopal w Zduńskiej Woli.

Aby uczestniczyć w szkoleniach w Centrum Treningowym należy skontaktować  
się z Koordynatorami Techniczno – Handlowymi BMI Icopal, bądź bezpośrednio  
z Centrum Treningowym Icopal: 

Kontakt z Centrum Treningowym:  
(infolinia BMI Icopal) 43 823 41 11 lub e-mail : grzegorz.gladkiewicz@bmigroup.com

Marek Małoszczyk 
tel.+ 48 695 406 252
marek.maloszczyk@bmigroup.com

OBSŁUGA SPRZEDAŻY 
PROJEKTOWEJ
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Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Ogólne Warunki Dostaw [OWD] określają zasady współpracy w obszarze realizacji przez BMI Icopal  Sp. z o.o. [Dostawca] 

zamówień i dostaw towarów, jak również ewentualnych innych świadczeń w toku współpracy z kontrahentami Spółki, 
zwanymi dalej Kupującymi [lub pojedynczo – Kupującym]. Niniejsze OWD obowiązują również w odniesieniu do świadczeń 
realizowanych przez ewentualnego sukcesora ww. Dostawcy.

2.  Wszystkie zakupy i dostawy produktów Dostawcy, jak również ewentualna realizacja przez niego innych świadczeń, odbywają 
się na podstawie poniższych OWD, chyba że Strony danej transakcji wyraźnie postanowiły o wyłączeniu OWD lub ustanowiły 
odmienne zasady współpracy w formie pisemnej. OWD obowiązują do transakcji realizowanych z wszystkimi Kupującymi,  
w tym mającymi siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym kraju Unii Europejskiej.

3.  OWD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Dostawcą i podane są w aktualnej wersji do 
wiadomości Kupującego na stronie internetowej www.icopal.pl 

4.  Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych OWD.
5.  Odstąpienie od poniższych OWD może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne uzgodnienie obu Stron.
6.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWD oraz umów zawartych przez Kupującego i Dostawcę wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

CENY I WARUNKI UMOWY
1.  Ceny określone w cennikach, ofertach promocyjnych i ofertach handlowych wysyłanych Kupującemu są wiążące do 

czasu powiadomienia przez Dostawcę o ich zmianie w dowolnej formie lub do czasu publikacji nowego cennika/ofert, jeżeli 
zastosowano cenniki i oferty dostępne publicznie.  

2.  Jeżeli nie uzgodniono inaczej, należy rozumieć, że ceny są podane w PLN (polskich złotych) loco zakład lub magazyn własny 
Dostawcy łącznie z załadunkiem bez podatku VAT [ceny netto]. 

3.  Przy wystawianiu faktury obowiązują zawsze ceny z dnia złożenia zamówienia, do którego faktura się odnosi. 
4.  W przypadku opóźnienia w płatnościach i uzasadnionych wątpliwościach dotyczących zdolności płatniczej i wypłacalności 

Kupującego, Dostawca jest upoważniony zażądać od Kupującego zabezpieczenia lub przedpłaty za dostawy.

ZAMÓWIENIA
1.  Dostawca realizuje sprzedaż swoich produktów na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego do Biura Obsługi 

Klienta Dostawcy zwanego dalej BOK.
2.  Kupujący składa zamówienia w formie mailowej. W przypadkach szczególnych możliwe jest złożenie zamówienia drogą 

faksową.
3.  Kupujący otrzyma potwierdzenie złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia, przesłane na adres mailowy przypisany mu 

w systemie obsługi zamówień Dostawcy, 
4.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści zamówienia.
5.  Zamówienia złożone na produkty specjalne oraz produkty spoza oferty cennikowej muszą być przedpłacone przed 

przystąpieniem Dostawcy do realizacji takiego zamówienia.
6.  Dostawca może przyjąć zamówienie w całości lub w części, jak również odmówić jego przyjęcia w razie okoliczności 

uniemożliwiających jego realizację lub w razie braku zaufania co do wypłacalności Kupującego. Brak potwierdzenia danego 
zamówienia ze strony Dostawcy nie jest poczytywany za jego przyjęcie. 

7.  Zamówienia stają się dla Dostawcy wiążące, o ile zostaną potwierdzone lub nastąpi wysłanie towaru do Kupującego mimo 
braku potwierdzenia. 

8.  Od momentu przystąpienia przez Dostawcę do realizacji zamówienia wszelkie zmiany w zamówieniu dokonane przez 
Kupującego nie są wiążące dla Dostawcy i nie będą przez niego realizowane, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę za 
ewentualnym zwrotem przez Kupującego kosztów logistycznych związanych ze zmianą.

Ogólne Warunki Dostaw 
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ODBIORY I DOSTAWY TOWARÓW
1.  Dostawca będzie dostarczał Kupującemu towary stosownie do swoich możliwości logistycznych. Dostawca nie odpowiada  

za ewentualne szkody lub ubytki powstałe w toku transportu środkami transportu Kupującego lub przewoźników 
zewnętrznych, jak również za opóźnienia w dostawie – w razie uzgodnienia przez Strony dostawy realizowanej w ten sposób 
[odbiór w miejscu innym niż magazyn Dostawcy].

2.  Dostawcy przysługuje każdorazowo i w każdym czasie prawo do realizacji dostaw i świadczeń w częściach.
3.  Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w terminach zaproponowanych przez 

Kupującego, jednakże terminy te nie są zagwarantowane, a także nie stanowią jej istoty i nie są podstawą do jakichkolwiek 
roszczeń Kupującego wobec Dostawcy. 

4.  Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie i po wcześniejszej awizacji.
5.  Jeżeli Kupujący, pomimo poinformowania go o gotowości Dostawcy do wydania towaru, nie dokonuje odbioru, zamówienie 

zostanie anulowane.  Termin anulowania zamówienia upływa po 10 dniach roboczych od poinformowania Kupującego  
o gotowości wydania towaru przez Dostawcę.

6.  Zamówienia, które nie zostały zrealizowane (z przyczyn leżących po stronie Kupującego) w okresie dłuższym niż 2 (dwa) 
miesiące od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane , bez konieczności informowania Kupującego.

7.  W zakresie określonym pomiędzy Stronami, Dostawca może podjąć się wysyłki swoich towarów. W takim przypadku 
Dostawca może określić trasę, środki transportu oraz przewoźnika, o ile nie zostało uzgodnione inaczej.

8.   Kupujący korzystający z usługi transportowej realizowanej przez Dostawcę zobligowany jest do sprawdzenia, czy wszystkie 
wymagane zobowiązania finansowe zostały uregulowane do momentu realizacji transportu. W przeciwnym razie Dostawca 
jest uprawniony do odstąpienia od realizacji transportu, a wszystkie koszty z tym związane obciążają Kupującego.

9.  Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia możliwości dostarczenia towaru na wyznaczone miejsce. Jeżeli realizacja dostawy 
nie będzie możliwa lub będzie utrudniona, Dostawca ma prawo, po powiadomieniu Kupującego, wstrzymać dostawę lub 
dostarczyć towar w inny sposób lub w inne miejsce, przy czym wszelkie z tym związane koszty ponosi Kupujący.

10.  Dostawca ma prawo odmówić dostarczenia towaru na wskazane miejsce rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia 
uszkodzenia pojazdu lub ładunku, lub wyrządzenia szkody w ładunku lub mieniu przewoźnika.

11.  W przypadku podania przez Kupującego niewłaściwego adresu i tym samym dostarczenia przez  Dostawcę towaru do 
niewłaściwego miejsca lub zwrotu towaru z przyczyn niezależnych do Dostawcy, Dostawca ma prawo obciążyć Kupującego 
powstałymi na skutek takiej sytuacji kosztami logistycznymi  [w tym przewoźnym].

12.  Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 (dwóch) godzin od momentu przyjazdu 
samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi 
on koszty przestoju pojazdu.

13.  Wysyłki realizowane przez Dostawcę mogą być realizowane we wskazane miejsce przez Kupującego tylko na terenie Polski, 
chyba że Strony uzgodniły odmienne zasady w sposób pisemny. 

14.  W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności lub przekroczenia ram  
kredytowych przez Kupującego, Dostawca ma prawo wstrzymać realizację wszystkich zamówień i dostaw Kupującego do 
czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zobowiązań. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługują wobec Dostawcy 
jakiekolwiek roszczenia.

15.  Z chwilą wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi - przechodzą na Kupującego wszelkie ryzyka związane z towarem,  
w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

16.  Towar uważa się za wydany Kupującemu po jego oddaniu do dyspozycji Kupującego lub przewoźnika w magazynie Dostawcy 
lub w innym ustalonym miejscu dostawy. Rozładunek towaru i ryzyka z tym związane leżą wyłącznie po stronie Kupującego.

17.   W przypadku organizacji dostawy przez Dostawcę, wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili powierzenia go 
pierwszemu przewoźnikowi (spedytorowi itp.).

18.  Kupujący każdorazowo dokonuje odbioru towaru przez wskazaną wcześniej upoważnioną osobę. Brak takiego wskazania 
w momencie odbioru nie zwalnia od przejęcia ryzyka przez Kupującego w razie dokonania odbioru przez dowolną osobę 
występującą w jego imieniu. Przyjmuje się, że każda osoba dokonująca odbioru w miejscu i czasie wskazanym przez 
Kupującego jest upoważniona do odbioru.
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WŁASNOŚĆ TOWARU
1.  Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń 

wynikających ze stosunku handlowego z Kupującym.
2.  Kupujący ma prawo zbyć towar w normalnym obrocie handlowym, o ile nie zalega z zapłatą za towar.
3.  Niedopuszczalne jest ustanawianie przez Kupującego na towarze, do momentu całkowitej za niego zapłaty, jakichkolwiek praw 

na rzecz osób trzecich, w tym m.in. ale nie tylko zastawu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie. Towar przed uiszczeniem za 
niego zapłaty powinien być oznaczony jako własność Dostawcy. Tytułem zabezpieczenia, Kupujący ceduje na Dostawcę w 
pełnym zakresie swoje roszczenia powstałe z tytułu dalszej sprzedaży nieopłaconego towaru lub z innego tytułu prawnego 
połączonego z nieopłaconym towarem Dostawcy.

ZWROTY TOWARU
1.  Zgłoszenie wniosku o zwrot zakupionego u Dostawcy towaru możliwe jest w przypadku pomyłki w złożonym zamówieniu, 

zaistniałej z winy Kupującego – wyłącznie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty odbioru / dostawy.
2.  Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji zwrotu od Dostawcy lub upoważnionej przez 

niego osoby, oraz po uzgodnieniu terminu zwrotu towaru. Zwrot musi być sfinalizowany maksymalnie w terminie 10 dni 
roboczych od uzyskania potwierdzenia/akceptacji.

3.  Towar objęty zwrotem musi być pełnowartościowy i znajdować się w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu i powinien on 
być prawidłowo przechowywany przed zwrotem.

4.  Podstawą do realizacji zwrotu jest zaakceptowany przez Dostawcę wniosek Kupującego skierowany do Koordynatora 
Techniczno-Handlowego Dostawcy z wyjaśnieniem powodu zwrotu.

5.  We wniosku Kupujący zobowiązany jest podać numer faktury VAT lub numer dokumentu WZ wystawiony przez Dostawcę.
6.  Minimalna wartość zwracanego towaru z jednej dostawy musi wynosić przynajmniej 500 (pięćset) PLN netto (według cen 

zakupu z faktury wystawionej przez Dostawcę).
7.  Zwrotom nie podlegają towary zakupione przez Kupującego spoza oferty cennikowej Dostawcy oraz towary na specjalne 

zamówienie (np.: niestandardowe kolory, towary zakupione po ich wycofaniu z oferty, towary produkowane pod zamówienie 
specjalne).

8.  Zwracany towar Kupujący dostarcza - po uzyskaniu akceptacji Dostawcy dla danego zwrotu - na własny koszt i ryzyko do 
magazynu wskazanego przez Dostawcę.

9.  Ostatecznej weryfikacji zwracanego towaru dokonuje pracownik magazynu  Dostawcy przyjmujący zwrot, który potwierdza 
na przedstawionej specyfikacji towarowej ilość przyjętą przez Dostawcę. Asortyment nieprzyjęty pozostaje do dyspozycji 
Kupującego bez możliwości rozładunku i pozostawienia w magazynie Dostawcy.

10.  W przypadku dostarczenia zwracanego towaru w przesyłce kurierskiej, ilości nieprzyjęte przez Dostawcę będą odesłane do 
Kupującego na jego koszt i ryzyko, chyba że Kupujący wyraził pisemnie zgodę na zniszczenie nieprzyjętych ilości zwracanego 
asortymentu, co determinuje obowiązek zapłaty za te ilości przez Kupującego.

11.  Rozliczenie zwrotu następuje poprzez wystawienie przez Dostawcę faktury korygującej na przyjęte, pełnowartościowe ilości 
towaru.

BRAKI W DOSTAWACH I REKLAMACJE
1.  Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność dostawy bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki 

ilościowe, rozbieżności asortymentowe lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Kupujący powinien dokonać 
wpisu na liście przewozowym adnotacji o szkodzie i sporządzić protokół niezgodności w dostawie. Adnotacja na liście 
przewozowym musi być podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

2.  Wszelkie niezgodności w dostawie należy niezwłocznie i na piśmie zgłaszać do Koordynatora Techniczno-Handlowego 
Dostawcy wraz z podaniem nr dokumentu zakupu (faktura, dokument WZ wystawiony przez Dostawcę). 

3.  Nie dopuszcza się łącznego zgłoszenia braków lub uszkodzeń z różnych dostaw.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić :
 a)  dla reklamacji wynikających z błędów asortymentowych lub ilościowych - najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od 

przekazania towaru, pod warunkiem jednakże zapewnienia adnotacji określonej w ust. 1
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 b)  dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – niezwłocznie po stwierdzeniu Kupujący powiadamia 
BOK Dostawcy, z którym ustala dalszy proces dotyczący reklamacji. Wyłącznie odpowiedzialnym za uszkodzenia 
transportowe jest przewoźnik. Towar uszkodzony podczas transportu realizowanego przez Dostawcę bez uzgodnień  
i powiadomienia Dostawcy nie może być rozładowany i przyjęty na magazyn Kupującego, chyba, że Strony postanowią 
inaczej. Zgodnie z prawem przewozowym Odbiorca/Kupujący po rozładunku towaru przejmuje od Dostawcy pełną 
odpowiedzialność za ten towar.

 c)  dla reklamacji wynikających z błędu na fakturze – 14 dni od daty wystawienia faktury
 d)  dla wad w towarach nie wynikających z uszkodzeń transportowych – zgłoszenia reklamacji można dokonać wyłącznie  

w terminie 45 dni od dnia wydania towaru. Tym samym Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy za ewentualne  
wady zgłoszone w późniejszym terminie.

5.  Brak zgłoszenia w podanych terminach uznaje się jako przyjęcie dostawy/faktury bez zastrzeżeń i skutkuje utratą prawa 
podnoszenia roszczeń w tym zakresie.

6.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za braki lub uszkodzenia w dostawie od Kupującego do dalszych kontrahentów 
Kupującego.

7.  Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
8.  W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, w zakresie okoliczności podlegających odpowiedzialności Dostawcy, 

Dostawca, w zależności od swej decyzji, dokonuje korekty faktury sprzedaży w zakresie brakującego/uszkodzonego 
asortymentu lub zaoferowanej ceny. Dostawca może również alternatywnie - wg własnej decyzji, dosłać brakujący towar 
Kupującemu przy obopólnej zgodzie i za zwrotem towaru wadliwego. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza 
możliwość domagania się dalszych rekompensat lub odszkodowań.

9.  Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania 
wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

ODBIORY WŁASNE KUPUJĄCEGO
1.  Kupujący ma możliwość odbioru własnego zamówionego towaru. 
2.  Chęć odbioru własnego przez Kupującego należy każdorazowo wskazać w treści zamówienia podając jednocześnie dane 

osoby upoważnionej do odbioru towaru.
3.  Podstawione przez Kupującego środki transportu powinny gwarantować transport całości zamówienia. W razie wydań 

częściowych Dostawca uprawniony jest do uzyskania zwrotu kosztów logistycznych wynikających dla niego z podziału danego 
zamówienia na części.

4.  Podstawione przez Kupującego środki transportu powinny być przystosowane do bezpiecznego załadunku towaru.  
W przypadku, gdy bezpieczny załadunek będzie niemożliwy lub też stan techniczny podstawionych środków transportu 
będzie budził wątpliwości Dostawca może odmówić załadunku towaru. 

5.  Za prawidłowy załadunek i zabezpieczenie na pojeździe załadowanego towaru odpowiedzialność ponosi Kupujący.

WARUNKI DOSTAW
TRANSPORT ORGANIZOWANY PRZEZ DOSTAWCĘ 
WIELKOŚĆ ZAMÓWENIA WARUNKI OPŁATY
Do 4 miejsc paletowych Realizacja wyłącznie jako dostawy 

“jednopaletowe”
opłata 150 PLN netto  
za miejsce paletowe

Od 5 palet włącznie Realizacja jako TRANSPORT DOSTAWCY w cenie zamówienia
Realizacja w formie przesyłek  
kurierskich - dotyczy materiałów:

Przy wartości zamówienia:

Papy, gonty, masy hydroizolacyjne, 
drobne akcesoria dachowe

<5 tys. PLN netto 80 PLN do ½ palety
<5 tys. PLN netto 150 PLN za paletę

Masy hydroizolacyjne,  
drobne akcesoria dachowe

>5 tys. PLN netto w cenie zamówienia

Towary nieprzekraczające wymiarów:  
0,2 m3/150 cm (najdłuższy bok)/30 kg

- 55 PLN za paczkę
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UWAGA: 
Aby ograniczyć dodatkowe koszty i straty podczas transportu, wyłącznie papy bitumiczne będą ładowane bezpłatnie przy 
zamówieniach całopaletowych. Za załadunek niepełnych palet (konfekcjonowanie) pobierana będzie zryczałtowana opłata 
w wysokości 50 PLN netto. Każde złożone zamówienie traktowane jest jako odrębna dyspozycja organizacji transportu.  
Dostawca ma prawo do dowolnego łączenia otrzymanych zamówień. Dyspozycje z zamówienia dotyczące łączenia zamówień 
niepełnosamochodowych nie są wiążące 
dla Dostawcy.

DORADZTWO TECHNICZNE
Doradztwo techniczne Dostawcy nie jest wiążące i nie zwalnia Kupującego z obowiązku sumiennego zbadania i sprawdzenia 
zasadności technicznej zastosowania produktów Dostawcy do określonego celu, stosownie do wiedzy fachowej.

SIŁA WYŻSZA
1.  Wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą Dostawcy i Kupującego, w szczególności takie jak: zakłócenia eksploatacji 

ruchu i zakłócenia energetyczne, strajki, przestoje itp. zwalniają tę ze Stron, której dotyczą, z wykonania obowiązków 
umownych w okresie i w zakresie usprawiedliwionym tymi wydarzeniami. Powyższe obowiązuje także w przypadku wystąpienia 
wymienionych wyżej okoliczności u podwykonawców Dostawcy.

2.  W przypadku, gdy dostawa towaru lub jego części jest utrudniona lub niemożliwa bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn 
będących poza kontrolą Dostawcy, takich jak między innymi: pożar, katastrofy naturalne, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, 
strajki, blokady, braki surowcowe, paliwowe, transportowe lub energetyczne, akty prawne, zarządzenia lub ustawodawstwo, 
decyzje lub dyrektywy Komisji Europejskiej, zamieszki, rozruchy, działania wojenne, sabotaż lub też innej przyczyny będącej 
poza kontrolą Dostawcy, termin dostawy i wykonania jakichkolwiek obowiązków Dostawcy przedłuża się co najmniej o okres 
opóźnienia spowodowanego działaniem tak rozumianej siły wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Dostawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub 

miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji, jak również innych danych rejestrowych Kupującego. 
2.  Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach 

lub innych porozumieniach handlowych uważane są za skuteczne.
3.  Jeśli pojedyncze postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Dostawy są pod względem prawnym całkowicie lub 

częściowo nieskuteczne, skuteczność wszystkich pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.  
W miejsce nieskutecznej regulacji obowiązuje ważne postanowienie, które odpowiada woli stron przy podpisaniu kontraktu.  
To samo obowiązuje w przypadku luki w regulacji.

4.  Stosunki prawne nawiązane z Dostawcą podlegają wyłącznie prawu polskiemu i jurysdykcji sądów powszechnych właściwych 
miejscowo dla siedziby Dostawcy.

5.  Strony obowiązuje obowiązek poufności w zakresie informacji dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w związku z wzajemną 
współpracą. W szczególności, tajemnicą objęte są dane dotyczące cen, organizacji, charakterystyki technicznej produktów  
i know-how Dostawcy. 

6.  Wszelkie koszty celne, administracyjne i skarbowe odnoszące się do wprowadzenia zamawianych od Dostawcy produktów 
na rynkach lokalnych Kupującego lub innych rynkach – ponosi wyłącznie Kupujący. W szczególności, powyższe dotyczy 
ewentualnych opłat/podatków związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów opakowaniowych.

7.  W przypadku przekazania Dostawcy przez Kupującego jakichkolwiek danych osobowych reprezentantów lub personelu 
Kupującego – Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Dostawcy obowiązku informacyjne określonego w RODO  
i ponosi on względem Dostawcy odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne niezgodności realizacji tego obowiązku  
z przepisami prawa.

Notatki
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