
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTY OKAPU:  
GRZEBIEŃ WENTYLACYJNY OKAPU płaski 
• 60 mm, kolor: ceglasty, brązowy, czarny 
ELEMENT WENTYLACYJNY OKAPU 
• kolor: ceglasty, brązowy, czarny 
 
ELEMENTY KALENICY: 
TAŚMA WENTYLACYJNA Kalenicowa Multivent 
• 300 mm, kolor: ceglasty, brązowy, czarny, kasztanowy, wiśniowy, antracytowy 
TAŚMA KALENICOWA Georol 
• 310 mm, kolor: ceglasty, brązowy, kasztanowy wiśniowy, antracytowy, czarny 
WSPORNIK KALENICOWY 
• typ gwóźdź 40x210 mm 
• typ blacha 40 mm 
USZCZELKA KALENICY ZE SZCZOTKĄ 
• kolor: ceglasty, brązowy, kasztanowy, wiśniowy, antracytowy, czarny 
 
ELEMENTY KOSZA: 
KLIN USZCZELNIAJĄCY 
• 60 mm, kolor: ceglasty, brązowy, antracytowy 
 
SPINKI DO DACHÓWKI: 
• Typ D-113 do dachówki ciętej 
• Typ D-100 BRAAS 
• Typ D-105/40 mm 
 
ŁAWA KOMINIARSKA: 
ŁAWA KOMINIARSKA UNIWERSALNA 
• typ: D1 
• kolor: antracytowy, brązowy, ceglasty, czarny, ocynk 
• długość: 0,4 mb, 0,8 mb 
• długość wspornika: 40 cm 
ŁAWA KOMINIARSKA UNIWERSALNA 
• typ: D2 
• kolor: antracytowy, brązowy, ceglasty, czarny, ocynk 
• długość: 0,4 mb, 0,8 mb 
• długość wspornika: 45 cm 
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STOPIEŃ KOMINIARSKI 
Stopień kominiarski uniwersalny 
• typ: D1 
• kolor: ceglasty, brązowy, antracytowy, ocynk 
Stopień kominiarski uniwersalny 
• typ: D2 
• kolor: ceglasty, brązowy, antracytowy, ocynk 
 
DRABINKA PRZECIWŚNIEGOWA 
Drabinka przeciwśniegowa uniwersalna 
• typ: D1 
• kolor: ceglasty, brązowy, antracytowy, czarny, ocynk 
• długość: 1,2 mb, 2,4 mb, 3,6 mb 
Drabinka przeciwśniegowa uniwersalna 
• typ: D2 
• kolor: ceglasty, brązowy, antracytowy, czarny, ocynk 
• długość: 1,2 mb, 2,4 mb, 3,6 mb 

 
TAŚMA KOMINOWA 
Taśma kominowa MultiPLUS 
• służy do wszelkich obróbek i uszczelnień dachu 
• duża wytrzymałość i elastyczność podczas montażu 
• wykonana z taśmy ołowianej, odporna na UV 
• klej butylowy na całej powierzchni 
• taśma o wysokiej plastyczności 
• kolor: ceglasty, brązowy, kasztanowy, antracytowy 
• szerokość: 300 mm, długość: 5 m 
Taśma kominowa OłówPLUS 
• służy do wszelkich obróbek i uszczelnień na dachu 
• duża wytrzymałość i elastyczność podczas montażu 
• wykonana z taśmy ołowianej, odporna na UV 
• klej butylowy na całej powierzchni 
• taśma o wysokiej plastyczności 
• kolor: ceglasty, brązowy, czarny, kasztan 
• szerokość: 300 mm, długość: 5 m 
 
WKRĘTY 
Wkręty samowiercące farmerskie 
• 4,8/35 EDPM RAL7024 (250) 
• 4,8/35 EDPM RAL8017 (250) 
• 4,8/35 EDPM RAL9005 (250) 
• 4,8/35 EDPM OCYNK (250) 
• 4,8/35 EDPM RAL9006 (250) 
• 4,8/35 EDPM RAL8004 (250) 
• 4,8/35 EDPM RAL3009 (250) 
 
DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM 
• 125/400 
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