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Płyta poliwęglanowa trapezowa 76/16

Profilowane płyty z tworzyw sztucznych to jeden z materiałów najczęściej wykorzystywanych do tworzenia 
przepuszczających światło zadaszeń. Poliwęglan trapezowy świetnie uzupełnia konstrukcje z blachy o tym 
samym kształcie, a równie estetycznie prezentuje się w charakterze pokrycia dla przydomowych wiat, garaży, 
altan oraz tarasów.

Wysoka odporność na uderzenia fizyczne sprawia, że poliwęglan jest materiałem o wiele bezpieczniejszym 
niż szkło. Dzięki tej właściwości nawet intensywny grad nie spowoduje uszkodzeń w dachu i nie narazi prze-
bywających pod nim osób na zasypanie ostrymi odłamkami. Utraty koloru oraz przejrzystości nie spowodują 
również inne niesprzyjające czynniki atmosferyczne ani długotrwałe działanie promieniowania UV. Poliwęglan 
trapezowy posiada szeroki zakres temperatur użytkowych. Skutecznie opiera się zarówno mrozom jak i upa-
łom, a przy tym wykazuje dobry stopień odporności na ogień i nie wydziela pod jego wpływem toksycznych 
gazów. Jest również niekłopotliwy, jeśli chodzi o utrzymanie w czystości. Do usunięcia zabrudzeń wystarczy 
woda z odrobiną detergentu.

Cennik
Ekranyakustyczne


Rodzaj
Grubość

mm
Szerokość

mm
Długość

mm
Cena

PLN/m²

XT 15;20 do2500 od1500do4000

PC 8;10;12 do2000 do3000

wgindywidualnych
zamówień

Ekranyakustyczne

Uszczelka Nazwa
Szerokość

mm
Wysokość

mm
Cenahurt
PLN/mb

 UszczelkaS1399 22 39 11,00

18 33 11,50

15 29 8,00

 UszczelkaS525 8 26 6,00





UszczelkaS1400

UszczelkaS1426

Uszczelkidoekranówakustycznych

W naszej ofercie znajdują się materiały przeznaczone do budowy transparentnych ekranów
zabezpieczającychprzedhałasem.Opróczpłytzpoliwęglanu iakrylusłużących jakomateriał
izolujący, oferujemy materiały potrzebne do produkcji konstrukcji pod ekrany oraz wszelkie
potrzebneakcesoria.

Wnaszejofercieznajdująsięrównieżinnemateriałydomontażuekranówakustycznych:


Blachaaluminiowastop3005H22lub3103H22
Taśma:grubość1,00mm,1,15mm,1,25mm,1,50mm


Kątownikialuminiowe
75x504mm,70x70x7mm,100x100x10mm


Blachastalowaocynk275
Arkusze:grubość0,500,55mm,wymiar1000x2000mm


DwuteownikiHEB,HEA,IPE160


Płaskownikistaloweialuminiowe


Koszezbrojarskie

Zalety

 Odpornośćnaczynnikiatmosferyczne

 Trwałośćkolorów

 Wysokaodpornośćnauderzenia

 OchronaUV

 Wysokaprzepuszczalnośćświatła

 Bardzodobraizolacyjnośćakustyczna


Certyfikaty

 AprobataTechnicznaIBDiM
AT/2005030802

 AprobataTechnicznaIBDiM
AT/2007032247

 AprobataTechnicznaIBDiM
AT/2004041748

 AprobataTechnicznaIBDiM
AT/2006031206


Realizacjanazamówienie

fax:+48(058)3509205
tel.:+48(058)3508228

Plekspol

www.plekspol.com.pl

80-522 Gdansk
ul. Emilii Plater 22/13

email:biuro@plekspol.com.pl

Odporność na czynniki atmosferyczne

Trwałość kolorów

Ochrona UV

Płyty odporne na gradobicie

Kolor Formatki cena PLN m2 netto cena PLN szt. netto cena PLN szt. brutto

bezbarwna 900x2000mm 35,8 64,45 79,27

bezbarwna 900x2500mm 35,8 80,55 99,08

bezbarwna 900x3000mm 35,8 96,66 118,89

dymna 900x2000mm 35,8 64,45 79,27

dymna 900x2500mm 35,8 80,55 99,08

dymna 900x3000mm 35,8 96,66 118,89


