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Firma Izoterm

 Firma IZOTERM posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac izolacyjnych, a nasi pracownicy posiadają
wielo letni staż pracy w zawodzie, oraz niezbędne doświadczenie, pozwalające na solidne wykonywanie prac
izolacyjnych.  

 Poszerzyliśmy Naszą ofertę na wykonanie płaszczy ochronnych na izolacę pod zamówienie klienta, 

 Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Sklepu Internetowego.  

 Wykonujemy prace izolacji termicznej na instalacjach przemysłowych: 
 
        - grzewczych 
        - chłodniczych 
        - rurociągów 
        - urządzeń produkcyjnych 
        - klimatyzacyjnych 
        - kanałach wentylacyjnych 
        - kotłowniach 
        - węzłach cieplowniczych   

O Firmie

 W dzisiejszych realiach ograniczanie strat energii, a zarazem potrzeba zapewnienia komfortowych warunków w
miejscu zamieszkania i pracy ludzi prowadzi do szybkiego rozwoju nowych metod efektywnego wykorzystania
energii oraz coraz bardziej efektywnych materiałów izolacyjnych.  

 Izoterm oferuje kompleksowe wykonawstwo specjalistycznych usług izolacji dla budownictwa przemysłowego i
ogólnego. Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości wykonywanych prac oraz stałe zwiększanie swojego udziału
w rynku polskim jak również pozyskiwanie stałych zleceń na rynkach zagranicznych.  

 Do prac izolacyjnych używamy najbardziej odpowiednich i sprawdzonych komponentów, takich, które spełniają
surowe normy i gwarantują najwyższą jakośc usługi. Zapewniamy optymalny wybór technologii, rodzaj użytych
materiałów izolacyjnych oraz odpowiednich grubości izolacji. Gwaranujemy również odpowiednią cenę, która w
połączeniu z najwyższą jakością naszych usług zapewni Państwu maksimum zadowolenia z przeprowadzonych
inwestycji.  

 Wszystkie usługi traktujemy kompleksowo, od projektu po serwis pogwarancyjny.  

 Usługi wykonujemy z materiału własnego, a także powierzonego (zleceniodawca zaopatruje się w materiał we
własnym zakresie). 



    RURA

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu,
oraz innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
działaniem wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym , kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Osłona z płaszcza blaszanego "rury" stosuje się do izolacji rurociągów technologicznych, na odcinkach prostych.

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Płaszcz jest żłobiony po obu końcach tzw, żłobienie + i -, jak również wzdłuż całego elementu, posiada również
otwór Ř 3,2 mm pod blachowkręt na końcu rury przy żłobieniu minusowym, ma to na celu utrzymanie odpowiedniej
średnicy, co za tym idzie estetyki wykonanej pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - W przypadku wykonania rury innej długości niż standardowa - wycena indywidualna 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 18,50 zł 14,19 zł 33,04 zł

110 mm 20,19 zł 15,49 zł 36,06 zł

120 mm 21,88 zł 16,78 zł 39,07 zł

130 mm 23,57 zł 18,08 zł 42,09 zł

140 mm 25,26 zł 19,38 zł 45,10 zł

150 mm 26,95 zł 20,67 zł 48,12 zł

160 mm 28,64 zł 21,97 zł 51,13 zł

170 mm 30,32 zł 23,26 zł 54,15 zł

180 mm 32,01 zł 24,56 zł 57,17 zł

190 mm 33,70 zł 25,85 zł 60,18 zł

200 mm 35,39 zł 27,15 zł 63,20 zł

210 mm 37,08 zł 28,44 zł 66,21 zł

220 mm 38,77 zł 29,74 zł 69,23 zł

230 mm 40,46 zł 31,04 zł 72,25 zł

240 mm 42,15 zł 32,33 zł 75,26 zł

250 mm 43,84 zł 33,63 zł 78,28 zł

260 mm 45,52 zł 34,92 zł 81,29 zł

270 mm 47,21 zł 36,22 zł 84,31 zł

280 mm 48,90 zł 37,51 zł 87,33 zł

290 mm 50,59 zł 38,81 zł 90,34 zł

300 mm 52,28 zł 40,10 zł 93,36 zł

310 mm 53,97 zł 41,40 zł 96,37 zł

320 mm 55,66 zł 42,70 zł 99,39 zł

330 mm 57,35 zł 43,99 zł 102,41 zł

340 mm 59,04 zł 45,29 zł 105,42 zł

350 mm 60,72 zł 46,58 zł 108,44 zł

360 mm 62,41 zł 47,88 zł 111,45 zł

370 mm 64,10 zł 49,17 zł 114,47 zł

380 mm 65,79 zł 50,47 zł 117,49 zł

390 mm 67,48 zł 51,76 zł 120,50 zł

400 mm 69,17 zł 53,06 zł 123,52 zł

410 mm 70,86 zł 54,36 zł 126,53 zł
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ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 72,55 zł 55,65 zł 129,55 zł

430 mm 74,24 zł 56,95 zł 132,56 zł

440 mm 75,93 zł 58,24 zł 135,58 zł

450 mm 77,61 zł 59,54 zł 138,60 zł

460 mm 79,30 zł 60,83 zł 141,61 zł

470 mm 80,99 zł 62,13 zł 144,63 zł

480 mm 82,68 zł 63,42 zł 147,65 zł

490 mm 84,37 zł 64,72 zł 150,66 zł

500 mm 86,06 zł 66,02 zł 153,68 zł

510 mm 87,75 zł 67,31 zł 156,69 zł

520 mm 89,44 zł 68,61 zł 159,71 zł

530 mm 91,13 zł 69,90 zł 162,72 zł

540 mm 92,82 zł 71,20 zł 165,74 zł

550 mm 94,50 zł 72,49 zł 168,76 zł

560 mm 96,19 zł 73,79 zł 171,77 zł

570 mm 97,88 zł 75,08 zł 174,79 zł

580 mm 99,57 zł 76,38 zł 177,80 zł

590 mm 101,26 zł 77,68 zł 180,82 zł

600 mm 102,95 zł 78,97 zł 183,84 zł

610 mm 104,64 zł 80,27 zł 186,85 zł

620 mm 106,33 zł 81,56 zł 189,87 zł
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    KOLANO

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym , kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 
        - Element kolana jest żłobiony po obu końcach tzw, żłobienie " plusowe" i " minusowe ", jak również wzdłuż
całego elementu, posiada również dwa otwory Ř 3,2 mm pod blachowkręty 
        - Kolana są dostępne z 4 i 5 elementów ( zależne o średnicy ) 
        - Kolana standardowe wykonane wg, promienia kolan hamburskich 

 Kolana, łuki z płaszcza blaszanego stosuje się do izolacji kolan, łuków rurociągów technologicznych. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - W przypadku wykonania kolana o innym promieniu R, jak również innej ilości segmentów - wycena
indywidualna 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 20,57 zł 16,26 zł 35,10 zł

110 mm 22,44 zł 17,74 zł 38,31 zł

120 mm 24,32 zł 19,23 zł 41,51 zł

130 mm 26,20 zł 20,71 zł 44,72 zł

140 mm 28,08 zł 22,19 zł 47,92 zł

150 mm 29,95 zł 23,68 zł 51,13 zł

160 mm 31,83 zł 25,16 zł 54,33 zł

170 mm 33,71 zł 26,65 zł 57,54 zł

180 mm 35,59 zł 28,13 zł 60,74 zł

190 mm 37,46 zł 29,61 zł 63,94 zł

200 mm 39,34 zł 31,10 zł 67,15 zł

210 mm 41,22 zł 32,58 zł 70,35 zł

220 mm 43,10 zł 34,07 zł 73,56 zł

230 mm 44,97 zł 35,55 zł 76,76 zł

240 mm 46,85 zł 37,03 zł 79,97 zł

250 mm 48,73 zł 38,52 zł 83,17 zł

260 mm 50,61 zł 40,00 zł 86,38 zł

270 mm 52,48 zł 41,49 zł 89,58 zł

280 mm 54,36 zł 42,97 zł 92,78 zł

290 mm 56,24 zł 44,46 zł 95,99 zł

300 mm 58,12 zł 45,94 zł 99,19 zł

310 mm 59,99 zł 47,42 zł 102,40 zł

320 mm 61,87 zł 48,91 zł 105,60 zł

330 mm 63,75 zł 50,39 zł 108,81 zł

340 mm 65,63 zł 51,88 zł 112,01 zł

350 mm 67,50 zł 53,36 zł 115,21 zł

360 mm 69,38 zł 54,84 zł 118,42 zł

370 mm 71,26 zł 56,33 zł 121,62 zł

380 mm 73,13 zł 57,81 zł 124,83 zł

390 mm 75,01 zł 59,30 zł 128,03 zł

400 mm 76,89 zł 60,78 zł 131,24 zł

410 mm 78,77 zł 62,26 zł 134,44 zł
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ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 80,64 zł 63,75 zł 137,65 zł

430 mm 82,52 zł 65,23 zł 140,85 zł

440 mm 84,40 zł 66,72 zł 144,05 zł

450 mm 86,28 zł 68,20 zł 147,26 zł

460 mm 88,15 zł 69,68 zł 150,46 zł

470 mm 90,03 zł 71,17 zł 153,67 zł

480 mm 91,91 zł 72,65 zł 156,87 zł

490 mm 93,79 zł 74,14 zł 160,08 zł

500 mm 95,66 zł 75,62 zł 163,28 zł

510 mm 97,54 zł 77,10 zł 166,49 zł

520 mm 99,42 zł 78,59 zł 169,69 zł

530 mm 101,30 zł 80,07 zł 172,89 zł

540 mm 103,17 zł 81,56 zł 176,10 zł

550 mm 105,05 zł 83,04 zł 179,30 zł

560 mm 106,93 zł 84,52 zł 182,51 zł

570 mm 108,81 zł 86,01 zł 185,71 zł

580 mm 110,68 zł 87,49 zł 188,92 zł

590 mm 112,56 zł 88,98 zł 192,12 zł

600 mm 114,44 zł 90,46 zł 195,33 zł

610 mm 116,32 zł 91,95 zł 198,53 zł

620 mm 118,19 zł 93,43 zł 201,73 zł
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    OFLACHUNEK

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym, kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Oflachunek, wypłaszczenie, przepłaszcenie, mijankę, stosuje się na fragmentach trasy, w których rurociągi
mijają się w bliskiej odległości z różnymi przeszkodami i nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej średnicy
izolacji. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Płaszcz jest żłobiony po obu końcach, żłobienie "minusowe", jak również wzdłuż całego elementu, posiada również
dwa otwory Ř 3,2 mm pod blachowkręt na końcu wypłaszczenia przy żłobieniu minusowym, ma to na celu
utrzymanie odpowiedniej średnicy, co za tym idzie estetyki wykonanej pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - Standardowa długość oflachunku to 300mm 
        - Głębokość wypłaszczenia od średnicy izolacji na życzenie klienta 
        - W przypadku wykonania oflachunku innej długości niż standardowa - wycena indywidualna 
        - Średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 

7



    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 18,50 zł 14,19 zł 33,04 zł

110 mm 20,19 zł 15,49 zł 36,06 zł

120 mm 21,88 zł 16,78 zł 39,07 zł

130 mm 23,57 zł 18,08 zł 42,09 zł

140 mm 25,26 zł 19,38 zł 45,10 zł

150 mm 26,95 zł 20,67 zł 48,12 zł

160 mm 28,64 zł 21,97 zł 51,13 zł

170 mm 30,32 zł 23,26 zł 54,15 zł

180 mm 32,01 zł 24,56 zł 57,17 zł

190 mm 33,70 zł 25,85 zł 60,18 zł

200 mm 35,39 zł 27,15 zł 63,20 zł

210 mm 37,08 zł 28,44 zł 66,21 zł

220 mm 38,77 zł 29,74 zł 69,23 zł

230 mm 40,46 zł 31,04 zł 72,25 zł

240 mm 42,15 zł 32,33 zł 75,26 zł

250 mm 43,84 zł 33,63 zł 78,28 zł

260 mm 45,52 zł 34,92 zł 81,29 zł

270 mm 47,21 zł 36,22 zł 84,31 zł

280 mm 48,90 zł 37,51 zł 87,33 zł

290 mm 50,59 zł 38,81 zł 90,34 zł

300 mm 52,28 zł 40,10 zł 93,36 zł

310 mm 53,97 zł 41,40 zł 96,37 zł

320 mm 55,66 zł 42,70 zł 99,39 zł

330 mm 57,35 zł 43,99 zł 102,41 zł

340 mm 59,04 zł 45,29 zł 105,42 zł

350 mm 60,72 zł 46,58 zł 108,44 zł

360 mm 62,41 zł 47,88 zł 111,45 zł

370 mm 64,10 zł 49,17 zł 114,47 zł

380 mm 65,79 zł 50,47 zł 117,49 zł

390 mm 67,48 zł 51,76 zł 120,50 zł

400 mm 69,17 zł 53,06 zł 123,52 zł

410 mm 70,86 zł 54,36 zł 126,53 zł

8



ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 72,55 zł 55,65 zł 129,55 zł

430 mm 74,24 zł 56,95 zł 132,56 zł

440 mm 75,93 zł 58,24 zł 135,58 zł

450 mm 77,61 zł 59,54 zł 138,60 zł

460 mm 79,30 zł 60,83 zł 141,61 zł

470 mm 80,99 zł 62,13 zł 144,63 zł

480 mm 82,68 zł 63,42 zł 147,65 zł

490 mm 84,37 zł 64,72 zł 150,66 zł

500 mm 86,06 zł 66,02 zł 153,68 zł

510 mm 87,75 zł 67,31 zł 156,69 zł

520 mm 89,44 zł 68,61 zł 159,71 zł

530 mm 91,13 zł 69,90 zł 162,72 zł

540 mm 92,82 zł 71,20 zł 165,74 zł

550 mm 94,50 zł 72,49 zł 168,76 zł

560 mm 96,19 zł 73,79 zł 171,77 zł

570 mm 97,88 zł 75,08 zł 174,79 zł

580 mm 99,57 zł 76,38 zł 177,80 zł

590 mm 101,26 zł 77,68 zł 180,82 zł

600 mm 102,95 zł 78,97 zł 183,84 zł

610 mm 104,64 zł 80,27 zł 186,85 zł

620 mm 106,33 zł 81,56 zł 189,87 zł
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    ZWĘŻKA

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym, kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Zwężkę, lejek, stożek, redukcję, stosuje się na fragmentach trasy izolacji, w których rurociągi zmniejszają lub
zwiększają swoją średnice. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Płaszcz jest żłobiony po obu końcach, żłobienie "minusowe", jak również wzdłuż całego elementu, posiada również
dwa otwory Ř 3,2 mm pod blachowkręt na końcach zwężki przy żłobieniu minusowym, ma to na celu utrzymanie
odpowiedniej średnicy, co za tym idzie estetyki wykonanej pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - Standardowa długość redukcji to 200mm 
        - Średnica mniejsza zwężki na życzenie klienta 
        - W przypadku wykonania redukcji o innej długości niż standardowa - wycena indywidualna 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 20,22 zł 15,91 zł 31,32 zł

110 mm 22,07 zł 17,37 zł 34,18 zł

120 mm 23,91 zł 18,82 zł 37,04 zł

130 mm 25,76 zł 20,27 zł 39,89 zł

140 mm 27,61 zł 21,72 zł 42,75 zł

150 mm 29,45 zł 23,18 zł 45,61 zł

160 mm 31,30 zł 24,63 zł 48,47 zł

170 mm 33,14 zł 26,08 zł 51,33 zł

180 mm 34,99 zł 27,53 zł 54,19 zł

190 mm 36,84 zł 28,99 zł 57,05 zł

200 mm 38,68 zł 30,44 zł 59,91 zł

210 mm 40,53 zł 31,89 zł 62,77 zł

220 mm 42,38 zł 33,35 zł 65,62 zł

230 mm 44,22 zł 34,80 zł 68,48 zł

240 mm 46,07 zł 36,25 zł 71,34 zł

250 mm 47,91 zł 37,70 zł 74,20 zł

260 mm 49,76 zł 39,16 zł 77,06 zł

270 mm 51,61 zł 40,61 zł 79,92 zł

280 mm 53,45 zł 42,06 zł 82,78 zł

290 mm 55,30 zł 43,51 zł 85,64 zł

300 mm 57,14 zł 44,97 zł 88,50 zł

310 mm 58,99 zł 46,42 zł 91,35 zł

320 mm 60,84 zł 47,87 zł 94,21 zł

330 mm 62,68 zł 49,32 zł 97,07 zł

340 mm 64,53 zł 50,78 zł 99,93 zł

350 mm 66,37 zł 52,23 zł 102,79 zł

360 mm 68,22 zł 53,68 zł 105,65 zł

370 mm 70,07 zł 55,14 zł 108,51 zł

380 mm 71,91 zł 56,59 zł 111,37 zł

390 mm 73,76 zł 58,04 zł 114,23 zł

400 mm 75,60 zł 59,49 zł 117,08 zł

410 mm 77,45 zł 60,95 zł 119,94 zł
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ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 79,30 zł 62,40 zł 122,80 zł

430 mm 81,14 zł 63,85 zł 125,66 zł

440 mm 82,99 zł 65,30 zł 128,52 zł

450 mm 84,83 zł 66,76 zł 131,38 zł

460 mm 86,68 zł 68,21 zł 134,24 zł

470 mm 88,52 zł 69,66 zł 137,10 zł

480 mm 90,37 zł 71,11 zł 139,96 zł

490 mm 92,22 zł 72,57 zł 142,81 zł

500 mm 94,06 zł 74,02 zł 145,67 zł

510 mm 95,91 zł 75,47 zł 148,53 zł

520 mm 97,75 zł 76,93 zł 151,39 zł

530 mm 99,60 zł 78,38 zł 154,25 zł

540 mm 101,45 zł 79,83 zł 157,11 zł

550 mm 103,29 zł 81,28 zł 159,97 zł

560 mm 105,14 zł 82,74 zł 162,83 zł

570 mm 106,98 zł 84,19 zł 165,68 zł

580 mm 108,83 zł 85,64 zł 168,54 zł

590 mm 110,68 zł 87,09 zł 171,40 zł

600 mm 112,52 zł 88,55 zł 174,26 zł

610 mm 114,37 zł 90,00 zł 177,12 zł

620 mm 116,21 zł 91,45 zł 179,98 zł
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    ZWĘŻKA NIESYMETRYCZNA

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym, kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Zwężkę, lejek, stożek, redukcję, stosuje się na fragmentach trasy izolacji, w których rurociągi zmniejszają lub
zwiększają swoją średnice. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Płaszcz jest żłobiony po obu końcach, żłobienie "minusowe", jak również wzdłuż całego elementu, posiada również
dwa otwory Ř 3,2 mm pod blachowkręt na końcach zwężki przy żłobieniu minusowym, ma to na celu utrzymanie
odpowiedniej średnicy, co za tym idzie estetyki wykonanej pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - Standardowa długość redukcji to 200mm 
        - Średnica mniejsza zwężki na życzenie klienta 
        - W przypadku wykonania redukcji o innej długości niż standardowa - wycena indywidualna 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 23,66 zł 19,36 zł 34,76 zł

110 mm 25,82 zł 21,12 zł 37,93 zł

120 mm 27,98 zł 22,89 zł 41,11 zł

130 mm 30,15 zł 24,66 zł 44,28 zł

140 mm 32,30 zł 26,42 zł 47,45 zł

150 mm 34,47 zł 28,19 zł 50,63 zł

160 mm 36,63 zł 29,96 zł 53,80 zł

170 mm 38,79 zł 31,72 zł 56,97 zł

180 mm 40,95 zł 33,49 zł 60,14 zł

190 mm 43,11 zł 35,26 zł 63,32 zł

200 mm 45,27 zł 37,02 zł 66,49 zł

210 mm 47,43 zł 38,79 zł 69,66 zł

220 mm 49,59 zł 40,56 zł 72,84 zł

230 mm 51,75 zł 42,32 zł 76,01 zł

240 mm 53,91 zł 44,09 zł 79,18 zł

250 mm 56,07 zł 45,86 zł 82,36 zł

260 mm 58,23 zł 47,62 zł 85,53 zł

270 mm 60,39 zł 49,39 zł 88,70 zł

280 mm 62,55 zł 51,16 zł 91,87 zł

290 mm 64,71 zł 52,92 zł 95,05 zł

300 mm 66,87 zł 54,69 zł 98,22 zł

310 mm 69,03 zł 56,46 zł 101,39 zł

320 mm 71,19 zł 58,23 zł 104,57 zł

330 mm 73,35 zł 59,99 zł 107,74 zł

340 mm 75,51 zł 61,76 zł 110,91 zł

350 mm 77,67 zł 63,53 zł 114,08 zł

360 mm 79,83 zł 65,29 zł 117,26 zł

370 mm 81,99 zł 67,06 zł 120,43 zł

380 mm 84,15 zł 68,83 zł 123,60 zł

390 mm 86,31 zł 70,59 zł 126,78 zł

400 mm 88,47 zł 72,36 zł 129,95 zł

410 mm 90,63 zł 74,13 zł 133,12 zł
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ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 92,79 zł 75,89 zł 136,30 zł

430 mm 94,95 zł 77,66 zł 139,47 zł

440 mm 97,11 zł 79,43 zł 142,64 zł

450 mm 99,27 zł 81,19 zł 145,82 zł

460 mm 101,43 zł 82,96 zł 148,99 zł

470 mm 103,59 zł 84,73 zł 152,16 zł

480 mm 105,75 zł 86,49 zł 155,34 zł

490 mm 107,91 zł 88,26 zł 158,51 zł

500 mm 110,07 zł 90,03 zł 161,68 zł

510 mm 112,23 zł 91,79 zł 164,85 zł

520 mm 114,39 zł 93,56 zł 168,03 zł

530 mm 116,55 zł 95,33 zł 171,20 zł

540 mm 118,71 zł 97,09 zł 174,37 zł

550 mm 120,87 zł 98,86 zł 177,55 zł

560 mm 123,03 zł 100,63 zł 180,72 zł

570 mm 125,19 zł 102,40 zł 183,89 zł

580 mm 127,35 zł 104,16 zł 187,06 zł

590 mm 129,51 zł 105,93 zł 190,24 zł

600 mm 131,67 zł 107,70 zł 193,41 zł

610 mm 133,83 zł 109,46 zł 196,58 zł

620 mm 135,99 zł 111,23 zł 199,76 zł
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    SZTUCER

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym, kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Sztucer, króciec, siodło, stosuje się na trójnikach, oraz odgałęzieniach rurociągów. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Płaszcz jest żłobiony po obu końcach, żłobienie "minusowe", jak również wzdłuż całego elementu, posiada również
dwa otwory Ř 3,2 mm pod blachowkręt na końcach króćca przy żłobieniu minusowym, ma to na celu utrzymanie
odpowiedniej średnicy, co za tym idzie estetyki wykonanej pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - standardowa długość redukcji to 300mm 
        - Przy zamówieniu należy wpisać od jakiej średnicy sztucer będzie stanowił odgałęzienie 
        - W przypadku wykonania króćca o innej długości niż standardowa - wycena indywidualna 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 20,22 zł 15,91 zł 33,04 zł

110 mm 22,07 zł 17,37 zł 36,06 zł

120 mm 23,91 zł 18,82 zł 39,07 zł

130 mm 25,76 zł 20,27 zł 42,09 zł

140 mm 27,61 zł 21,72 zł 45,10 zł

150 mm 29,45 zł 23,18 zł 48,12 zł

160 mm 31,30 zł 24,63 zł 51,13 zł

170 mm 33,14 zł 26,08 zł 54,15 zł

180 mm 34,99 zł 27,53 zł 57,17 zł

190 mm 36,84 zł 28,99 zł 60,18 zł

200 mm 38,68 zł 30,44 zł 63,20 zł

210 mm 40,53 zł 31,89 zł 66,21 zł

220 mm 42,38 zł 33,35 zł 69,23 zł

230 mm 44,22 zł 34,80 zł 72,25 zł

240 mm 46,07 zł 36,25 zł 75,26 zł

250 mm 47,91 zł 37,70 zł 78,28 zł

260 mm 49,76 zł 39,16 zł 81,29 zł

270 mm 51,61 zł 40,61 zł 84,31 zł

280 mm 53,45 zł 42,06 zł 87,33 zł

290 mm 55,30 zł 43,51 zł 90,34 zł

300 mm 57,14 zł 44,97 zł 93,36 zł

310 mm 58,99 zł 46,42 zł 96,37 zł

320 mm 60,84 zł 47,87 zł 99,39 zł

330 mm 62,68 zł 49,32 zł 102,41 zł

340 mm 64,53 zł 50,78 zł 105,42 zł

350 mm 66,37 zł 52,23 zł 108,44 zł

360 mm 68,22 zł 53,68 zł 111,45 zł

370 mm 70,07 zł 55,14 zł 114,47 zł

380 mm 71,91 zł 56,59 zł 117,49 zł

390 mm 73,76 zł 58,04 zł 120,50 zł

400 mm 75,60 zł 59,49 zł 123,52 zł

410 mm 77,45 zł 60,95 zł 126,53 zł
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ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 79,30 zł 62,40 zł 129,55 zł

430 mm 81,14 zł 63,85 zł 132,56 zł

440 mm 82,99 zł 65,30 zł 135,58 zł

450 mm 84,83 zł 66,76 zł 138,60 zł

460 mm 86,68 zł 68,21 zł 141,61 zł

470 mm 88,52 zł 69,66 zł 144,63 zł

480 mm 90,37 zł 71,11 zł 147,65 zł

490 mm 92,22 zł 72,57 zł 150,66 zł

500 mm 94,06 zł 74,02 zł 153,68 zł

510 mm 95,91 zł 75,47 zł 156,69 zł

520 mm 97,75 zł 76,93 zł 159,71 zł

530 mm 99,60 zł 78,38 zł 162,72 zł

540 mm 101,45 zł 79,83 zł 165,74 zł

550 mm 103,29 zł 81,28 zł 168,76 zł

560 mm 105,14 zł 82,74 zł 171,77 zł

570 mm 106,98 zł 84,19 zł 174,79 zł

580 mm 108,83 zł 85,64 zł 177,80 zł

590 mm 110,68 zł 87,09 zł 180,82 zł

600 mm 112,52 zł 88,55 zł 183,84 zł

610 mm 114,37 zł 90,00 zł 186,85 zł

620 mm 116,21 zł 91,45 zł 189,87 zł
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    DEKIEL

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym , kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Dekiel, zaślepka, stosuje się na zakończeniach izolacji itp. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Dekiel jest żłobiony po obwodzie, jak również w przypadku dzielonej wzdłuż całego elementu, posiada również dwa
otwory Ř 3,2 mm pod blachowkręt przy żłobieniu , ma to na celu utrzymanie odpowiedniej średnicy, co za tym idzie
estetyki wykonanej pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 6,08 zł 4,82 zł 10,30 zł

110 mm 6,68 zł 5,31 zł 11,33 zł

120 mm 7,29 zł 5,79 zł 12,36 zł

130 mm 7,90 zł 6,27 zł 13,39 zł

140 mm 8,51 zł 6,75 zł 14,42 zł

150 mm 9,11 zł 7,24 zł 15,45 zł

160 mm 9,72 zł 7,72 zł 16,48 zł

170 mm 10,33 zł 8,20 zł 17,51 zł

180 mm 10,94 zł 8,68 zł 18,54 zł

190 mm 11,54 zł 9,17 zł 19,57 zł

200 mm 12,15 zł 9,65 zł 20,60 zł

210 mm 12,76 zł 10,13 zł 21,63 zł

220 mm 13,37 zł 10,61 zł 22,66 zł

230 mm 13,97 zł 11,10 zł 23,69 zł

240 mm 14,58 zł 11,58 zł 24,72 zł

250 mm 15,19 zł 12,06 zł 25,75 zł

260 mm 15,80 zł 12,54 zł 26,78 zł

270 mm 16,41 zł 13,02 zł 27,81 zł

280 mm 17,01 zł 13,51 zł 28,84 zł

290 mm 17,62 zł 13,99 zł 29,87 zł

300 mm 18,23 zł 14,47 zł 30,90 zł

310 mm 18,84 zł 14,95 zł 31,93 zł

320 mm 19,44 zł 15,44 zł 32,96 zł

330 mm 20,05 zł 15,92 zł 33,99 zł

340 mm 20,66 zł 16,40 zł 35,02 zł

350 mm 21,27 zł 16,88 zł 36,05 zł

360 mm 21,87 zł 17,37 zł 37,08 zł

370 mm 22,48 zł 17,85 zł 38,11 zł

380 mm 23,09 zł 18,33 zł 39,14 zł

390 mm 23,70 zł 18,81 zł 40,17 zł

400 mm 24,30 zł 19,30 zł 41,20 zł

410 mm 24,91 zł 19,78 zł 42,23 zł

20



ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 25,52 zł 20,26 zł 43,26 zł

430 mm 26,13 zł 20,74 zł 44,29 zł

440 mm 26,73 zł 21,23 zł 45,32 zł

450 mm 27,34 zł 21,71 zł 46,35 zł

460 mm 27,95 zł 22,19 zł 47,38 zł

470 mm 28,56 zł 22,67 zł 48,41 zł

480 mm 29,16 zł 23,15 zł 49,44 zł

490 mm 29,77 zł 23,64 zł 50,47 zł

500 mm 30,38 zł 24,12 zł 51,50 zł

510 mm 30,99 zł 24,60 zł 52,53 zł

520 mm 31,60 zł 25,08 zł 53,56 zł

530 mm 32,20 zł 25,57 zł 54,59 zł

540 mm 32,81 zł 26,05 zł 55,62 zł

550 mm 33,42 zł 26,53 zł 56,65 zł

560 mm 34,03 zł 27,01 zł 57,68 zł

570 mm 34,63 zł 27,50 zł 58,71 zł

580 mm 35,24 zł 27,98 zł 59,74 zł

590 mm 35,85 zł 28,46 zł 60,77 zł

600 mm 36,46 zł 28,94 zł 61,80 zł

610 mm 37,06 zł 29,43 zł 62,83 zł

620 mm 37,67 zł 29,91 zł 63,86 zł
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    ROZETA

   OPIS PRODUKTU

 Płaszcze ochronne z blachy stosuje się w celu zabezpieczenia izolacji wykonanej z wełny mineralnej, armaflexu, oraz
innych materiałów izolacyjnych stosowanych w termoizolacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem
wilgoci i promieniowania UV. 

 Płaszcze ochronne blaszane mają na celu również nadać estetyki rurociągom technologicznym , kanałom
wentylacyjnym itp.. 

 Rozetę, zaślepkę, stosuje się na zakończeniach izolacji , przerwy w izolacjach na trasie np. przy kołnierzach
zaworów itp. 

 Stosowane wewnątrz pomieszczeń jak również na zewnątrz. 

 Rozeta jest żłobiona po obwodzie, jak również wzdłuż średnicy, posiada również dwa otwory Ř 3,2 mm pod
blachowkręt przy żłobieniu , ma to na celu utrzymanie odpowiedniej średnicy, co za tym idzie estetyki wykonanej
pracy. 

 Uwaga 
        - Produkt dostępny jedynie w formie usługi. 
        - Produkt wykonywany na zamówienie, data dostawy potwierdzana indywidualnie. 
        - średnica otworu w rozecie na życzenie klienta. 
        - średnice inne niż w asortymencie sklepu - wycena indywidualna 

 Jeżeli w naszym sklepie nie ma wystawionego produktu jaki Państwa interesuje, prosimy o kontakt, zrobimy
wszystko co w Naszej mocy aby Państwu pomóc!! 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :-) 
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    CENNIK

ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
100 mm 7,08 zł 5,82 zł 11,30 zł

110 mm 7,78 zł 6,41 zł 12,43 zł

120 mm 8,49 zł 6,99 zł 13,56 zł

130 mm 9,20 zł 7,57 zł 14,69 zł

140 mm 9,91 zł 8,15 zł 15,82 zł

150 mm 10,61 zł 8,74 zł 16,95 zł

160 mm 11,32 zł 9,32 zł 18,08 zł

170 mm 12,03 zł 9,90 zł 19,21 zł

180 mm 12,74 zł 10,48 zł 20,34 zł

190 mm 13,44 zł 11,07 zł 21,47 zł

200 mm 14,15 zł 11,65 zł 22,60 zł

210 mm 14,86 zł 12,23 zł 23,73 zł

220 mm 15,57 zł 12,81 zł 24,86 zł

230 mm 16,27 zł 13,40 zł 25,99 zł

240 mm 16,98 zł 13,98 zł 27,12 zł

250 mm 17,69 zł 14,56 zł 28,25 zł

260 mm 18,40 zł 15,14 zł 29,38 zł

270 mm 19,11 zł 15,72 zł 30,51 zł

280 mm 19,81 zł 16,31 zł 31,64 zł

290 mm 20,52 zł 16,89 zł 32,77 zł

300 mm 21,23 zł 17,47 zł 33,90 zł

310 mm 21,94 zł 18,05 zł 35,03 zł

320 mm 22,64 zł 18,64 zł 36,16 zł

330 mm 23,35 zł 19,22 zł 37,29 zł

340 mm 24,06 zł 19,80 zł 38,42 zł

350 mm 24,77 zł 20,38 zł 39,55 zł

360 mm 25,47 zł 20,97 zł 40,68 zł

370 mm 26,18 zł 21,55 zł 41,81 zł

380 mm 26,89 zł 22,13 zł 42,94 zł

390 mm 27,60 zł 22,71 zł 44,07 zł

400 mm 28,30 zł 23,30 zł 45,20 zł

410 mm 29,01 zł 23,88 zł 46,33 zł
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ROZMIAR ALUMINIUM OCYNK NIERDZEWKA
420 mm 29,72 zł 24,46 zł 47,46 zł

430 mm 30,43 zł 25,04 zł 48,59 zł

440 mm 31,13 zł 25,63 zł 49,72 zł

450 mm 31,84 zł 26,21 zł 50,85 zł

460 mm 32,55 zł 26,79 zł 51,98 zł

470 mm 33,26 zł 27,37 zł 53,11 zł

480 mm 33,96 zł 27,95 zł 54,24 zł

490 mm 34,67 zł 28,54 zł 55,37 zł

500 mm 35,38 zł 29,12 zł 56,50 zł

510 mm 36,09 zł 29,70 zł 57,63 zł

520 mm 36,80 zł 30,28 zł 58,76 zł

530 mm 37,50 zł 30,87 zł 59,89 zł

540 mm 38,21 zł 31,45 zł 61,02 zł

550 mm 38,92 zł 32,03 zł 62,15 zł

560 mm 39,63 zł 32,61 zł 63,28 zł

570 mm 40,33 zł 33,20 zł 64,41 zł

580 mm 41,04 zł 33,78 zł 65,54 zł

590 mm 41,75 zł 34,36 zł 66,67 zł

600 mm 42,46 zł 34,94 zł 67,80 zł

610 mm 43,16 zł 35,53 zł 68,93 zł

620 mm 43,87 zł 36,11 zł 70,06 zł
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Oferta

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, zespołem fachowców i zestawem profesjonalnych
maszyn oraz materiałów spełniających wszystkie normy, jesteśmy gotowi podjąć się nawet
najtrudniejszych zleceń. Obsługujemy wymagające obiekty przemysłowe. Oferujemy Państwu
swoje dalsze usługi także i po wykonaniu zlecenia 



SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW DO IZOLACJI ORAZ

WYKONAWSTWO PRAC IZOLACJI TERMICZNEJ

NA INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH

IZOTERM USŁUGI IZOLACYJNE C.O

RĘBILAS ZBIGNIEW

43-100 TYCHY

ZBIGNIEW.REBILAS@IZOTERM.TYCHY.PL

+48 516 027 441


