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CENNIK PODSUFITKI PVC

netto brutto netto brutto

biały
grafitowy
brązowy

winchester
złoty dąb
orzech

Kolor

Wymiar
(mm)

Cena za sztukę (PLN) Ilość
netto brutto netto brutto

biały
grafitowy
brązowy

winchester
złoty dąb
orzech

Kolor

Wymiar
(mm)

Cena za sztukę (PLN) Ilość

1
PODSUFITKA PVC - PEŁNA

203 L3000
203 L4000

2
PODSUFITKA PVC Z WENTYLACJĄ

203 L3000
203 L4000

3
LISTWA PVC TYP “J”

19 L3000

4
LISTWA PVC TYP “H”

57 L3000

5
LISTWA PVC TYP “V”

39 L3000

Podsufitkę montujemy na drewnianej konstrukcji. Zaleca sie montaż paneli prostopadle do powierzchni ścian. 
Produkt nie jest przeznaczony do montażu na elewacjach budunku w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Montaż należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 0O C.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
Konstrukcję nośną należy wykonać z wysuszonych i zaimpregnowanych łat drewnianych.

Wymiary przekroju poprzecznego łaty drewnianej powinny wynosić minimum 25 x 50 mm.

Maksymalny rozstaw łat nie może przekraczać 40 cm, dlatego w przpadku okapu wysuniętego do 40 cm wystarczy zastosować dwie łaty, 
a w przypadku okapu wysuniętego powyżej 40 cm należy dobrać odpowiednią ilość łat.
Łaty drewniane odpowiednio wypoziomować.

27,15
36,18 44,50

30,99 38,12
50,8141,31

28,76 35,38
38,34 47,16 43,49

32,63 40,14
53,49

18,39 22,62 21,49 26,43

56,17 69,09 64,82 79,73

61,95 76,20 86,0169,93

33,40

*

PRODUKTY WYCOFANE Z PRODUKCJI:*
Podsufitka pvc pełna 3m -biała 
Podsufitka pvc z wentylacją 3m -biała

Cennik ważny od 13.01.2023
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CENNIK PODSUFITKI PVC

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU CD.
Do łat drewnianych mocujemy listwy „J”. Do mocowania listwy należy użyć gwozdzi wbijanych maksymalnie co 40 cm. 
Zamiast listwy „J” można wykorzystać obróbkę blacharską deski czołowej.

Przycięte na odpowiednią długość panele podsufitki należy włożyć w listwy „J”. W tym celu wyginamy panel,
ustawiamy go w odpowiednim miejscu, a następnie prostujemy tak, aby końce weszły w listwę „J”.

Montowane panele łączymy z poprzednim panelem przez zatrzaśnięcie wywinięcia jednego panelu na zamku drugiego.
Panele należy zamocować do łat drewnianych poprzez przybicie gwozdziami.

Do mocowania paneli i listew należy stosować gwozdzie niedzewne lub zabezpieczone przed korozją o długości
min. 20 mm i wielkości łba min. 8 mm.

Gowźdźie należy wbijać prostopadle do powierzchni łat, w środek otowrów montażowych.Gwoździ nie dobijać do końca,
pozostawic około 1 mm luzu w celu umożliwienia kompensacji temperaturowych zmian długości.

Aby zapewnić prawidłową wentylację okapu, należy stosować panele z wentylacją.
Zaleca się aby co trzeci lub czwarty panel posiadał wentylację.




