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GAZETKA PRODUKTOWA

 Taśma kalenicowa do blachodachówki  Aluminiowa taśma kominowa

 Samoprzylepny klin uszczelniający 60mm  Wspornik łaty kalenicy typu gwóźdź 210mm
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dichtesROLL ALU economic 180mm dichtesFLEX ALU 3D 300mm
Taśma aluminiowa  - kompo-
nent importowany z Niemiec. 
Pas środkowy - wysoko paro-
przepuszczalna włóknina po-
liestrowa.  Odporność na UV 
- włóknina poliestrowa stabi-
lizowana UV. Sposób łączenia 
–  wodoodporne nici.

Produkt wytwarzany z nie- 
mieckich komponentów! 
Wytrzymałość na procesy sta-
rzenia - wysokiej jakości  pli-
sowane w 2 płaszczyznach 
aluminium zapewnia szczelne 
połączenie nawet w trudno 
dostępnych miejscach.

Sprawdzony klej niemieckiej firmy BOSTIK  zapewnia wielo-
letnią przyczepność taśmy do podłoża. Wzór 3D  umożliwia 
swobodne formowanie taśmy we wszystkich kierunkach. 
Taśma dostępna  w wielu wersjach kolorystycznych: czer-
wony, ceglasty, brązowy, czarny.

Klej butylowy  - specjalistyczny klej pochodzi od znanego 
producenta, niemieckiej firmy BOSTIK. Cena: 74,95 PLN/ rolka 5 mb

Różne kolory: czerwony, ceglasty, brązowy, czarny. dichtesKAMINLEISTE ALU 2mb
UWAGA! Górną krawędź ta-
śmy kominowej należy za-
bezpieczyć  aluminiową li-
stwą przykominową. Produkt 
dostępny w kolorach analo-
gicznych jak taśma.

Cena: 24,95 PLN/ rolka 5 mb Cena: 9,55 PLN/ 1szt. 2 mb

Klin wykonany  z pianki poli-
uretanowej  z taśmą samo-
przylepną. Niska absorbcja 
wody!  Idealnie dopasowuje 
się do kształtu pokrycia. 
Przepuszcza powietrze! Od-
porny na promieniowanie UV 
oraz procesy starzenia.

Umożliwia szybki montaż 
oraz dopasowanie odpo-
wiedniej wysokości łaty. Wy-
konany z wysokogatunkowej 
stali ocynkowanej. Trwałe 
połączenia gwoździa z blachą 
zapewniające wysoką odpor-
ność mechaniczną.

Wymiary - wysokość 60mm, długość 1mb. Wysokość 210mm. Szerokość mocowania łaty 40mm.

Cena: 80,00 PLN/ 100 szt. Cena: 54,50 PLN/ opak. 50 szt.



 Aluminiowa taśma kalenicowa  Grzebień okapu

 Grzebień okapu  Aluminiowa taśma kalenicowa
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dichtesROLL ALU basic 300mm dichtesGITTER ALU PCV 80mm
Taśma aluminiowa - kompo-
nent importowany jest z 
Niemiec.  Klej butylowy - spe-
cjalistyczny klej pochodzi od 
znanego producenta, nie-
mieckiej firmy BOSTIK. Wy-
trzymałość na procesy sta-
rzenia - wysokiej jakości pli-
sowane  aluminium  pozwala

Stosowana jest jako element 
wentylacyjny  obszaru oka-
powego dachu. Służy przede 
wszystkim zabezpieczeniu 
przestrzeni pod pokryciem 
dachowym przed ptactwem, 
gryzoniami i insektami. Krat-
ka wykonana jest z wysokiej 
jakości PCV. 

na odwzorowanie kształtu nawet wysokich dachó- 
wek. Taśma dostępna w wielu wersjach kolorystycznych: 
czerwony, ceglasty, brązowy, czarny. 

Wymiary: wysokości 80mm, długość 5mb w rolce. Dostępne 
kolory: ceglasty, brązowy, czarny.

Cena: 34,95 PLN/ rolka 5mb Cena: 231,60 PLN/ opak. 24 szt.

dichtesKAMM standard PCV 60mm dichtesROLL ALU economic 310mm
Polipropylen barwiony w ma-
sie odporny na działanie 
skrajnych temperatur. Grze-
bienie są bardzo elastyczne, 
dzięki czemu ich montaż jest 
łatwy. Dostępne kolory: 
czerwony, ceglasty, brązowy, 
czarny.  

Taśma aluminiowa  - kompo-
nent importowany z Niemiec. 
Klej butylowy  - specjalistycz-
ny klej znanego producenta, 
niemieckiej firmy BOSTIK.  
Pas  środkowy  -  wysoko pa-
roprzepuszczalna włóknina 
poliestrowa.

Wymiary: wysokość 60mm, długość 1mb. Doskonałe zabez-
pieczenie przed przedostawaniem się ptaków, gryzoni oraz 
dużych owadów pod połać dachu. 

Sposób łączenia - taśma na całej długości przeszyta jest wo-
doodpornymi nićmi. Odporność na UV - włóknina polie-
strowa posiada stabilizację UV.

Cena: 115,00 PLN/ opak. 100 szt. Cena: 26,95 PLN/ rolka 5mb

W ofercie mamy również 
grzebień okapu z kratką 
wentylacyjną stosowany, gdy 
wymagana jest zwiększona 
drożność cyrkulacji powietrza 
pod pokryciem dachowym.

Różne kolory:  czerwony, ce-
glasty, brązowy, czarny.



DOSTAWA PROSTO NA BUDOWĘ!!!
PAKOWANIE I WYSYŁKA TOWARÓW

Zamówienia powyżej 1 000 PLN dostawa gratis!

CENY PRODUKTÓW
Wszystkie ceny produktów podano brutto. 
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Dbając o najwyższą jakość usług dostarczamy do Państwa towary korzystając z firm z wieloletnim stażem w branży kurierskiej, 
posiadających odpowiednie doświadczenie, bazę techniczną oraz profesjonalną kadrę współpracowników. Nasze dostawy 
powinny trafić do Państwa najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

Towar pakujemy w wygodne paczki o maksymalnej masie 30kg. Koszt wysyłki 1 paczki to: 15 PLN w przypadku przedpłaty 
(płatność z góry) oraz 25 PLN przy przesyłce pobraniowej (płatność przy odbiorze). Większe ilości towaru pakujemy na paletę. 
Wycena indywidualna. Przykładowe ilości towaru w 1 paczce: taśma kalenicowa dichterROLL ALU economic 310mm – 20 rolek;  
taśma kalenicowa dichterROLL ALU basic 300mm – 20 rolek; taśma kominowa dichterFLEX ALU 3D 300mm – 15 rolek. 
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Produkty dichtesDACH  oprócz tego, iż zapewniają najwyższy poziom estetyki dachu, przede 
wszystkim prawidłowo odprowadzają wilgoć z przestrzeni spod pokrycia dachowego. 
Jednoczeście odpowiednio zabezpieczają konstrukcję dachu i_poddasze przed działaniem 
wszelkich czynników zewnętrznych. Tym samym chronią również mury i stropy przed 
zawilgoceniem. Akcesoria dekarskie dichtesDACH  to nie tylko ozdoba, ale szczególny rodzaj 
izolacji dachu. Wyroby odporne są na wpływ warunków atmosferycznych i_promieniowania UV. 
Posiadają wymagane na polskim rynku dokumenty związane z wprowadzeniem produktów do 
obrotu i zastosowania. Dzięki selektywnemu doborowi dostawców oraz wysokiej jakości użytych 
surowców spełniają najwyższe wymagania jakościowe stawiane akcesoriom dachowym.
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