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PrOfIl 
SPółki

DEKMETAL - działalność spółki koncentruje się na produkcji i dostawach metalowych, 
blaszanych systemów elewacyjnych i dachowych oraz na produkcji indywidualnych 
projektów i zamówień.
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• Ponad 150 realizowanych elewacji rocznie

• Ponad 3 000 ton surowców w magazynie

• Realizacje w Republice Czeskiej, 
na Słowacji, w Niemczech, w Polsce, 
w Rosji, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii 
i w Afryce

• Nowoczesny park maszynowy

• Przedstawiciele handlowi w Czechach, 
w Niemczech, na Słowacji i w Polsce 

• Spółka powiązana z największym dostawcą 
materiałów budowlanych w Republice 
Czeskiej „Stavebniny DEK“(materiały 
budowlane DEK)

DEKMETAL s.r.o. (spółka z o.o.) jest częścią grupy DEK a.s. 
(S.A.), największego dostawcy materiałów budowlanych 
w Republice Czeskiej i znaczącego dostawcy w Republice 
Słowackiej.

DEKMETAL - działalność spółki koncentruje się na produkcji 
i dostawach metalowych systemów elewacyjnych i dachowych oraz 
na produkcji indywidualnych projektów i zamówień z blachy nie tylko 
stalowej. 

Swoim kontrahentom oferuje profesjonalne rozwiązania 
w funkcjonalnych i technicznie dojrzałych oraz estetycznych 
projektach, które służą jako indywidualne rozwiązania dla inwestorów, 
architektów czy projektantów. 

Wielkim atutem spółki DEKMETAL jest kompleksowy serwis, którego 
podstawą są elastyczne warunki dostaw i wsparcie techniczne 
przez cały cykl realizacji. W Czechach, na Morawach, na Słowacji, 
w Niemczech i w Polsce działają handlowcy i technicy DEKMETAL, 
którzy potrafią szybko i bardzo elastycznie reagować na potrzeby 
klientów, firm realizacyjnych i konkretnych, przebiegających 
inwestycji.
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wSParcIe 
SIlnej GruPy

holding DEK tworzony jest przez grupę fi rm zajmujących się 
dostawami meteriałów i usług w branży bodowlanej oraz produkcją 
materiałów budowlanych. Spółka macierzysta DEK a.s. zapewnia 
dla spółek ze swojej grupy usługi o charakterze ekonomicznym, 
personalnym, marketingowym, iT i operacyjnym.

grupa DEK konsekwentnie koncentruje się na sukcesach 
i zadowoleniu klientów. Swoją profesjonalną pozycję i strategię 
buduje w oparciu o konkurecyjne ceny i warunki dostaw ale przede 
wszystkim stawia na doświadczenie, fachowość i kompleksową, 
techniczną rolę doradczą.

Największą spółką grupy jest fi rma „Stavebniny 
DEK a.s.”, która zajmuje, pierwsze miejsce wśród 
dostawców materiałów budowlanych w Republice 
Czeskiej. Na Słowacji zajmuje ważne miejsce na rynku 
dostawców materiałów budowlanych i izolacyjnych stosowanych 
do budowy dachów i elewacji. „Stavebniny DEK“ obecnie posiadają 
61 punktów sprzedaży w Republice Czeskiej i 16 na Słowacji.

łączne obroty grupy DEK w 2016 roku sięgnęły 1,87 mld PLN. 
obecnie grupa zatrudnia ponad 1 700 pracowników.

Spółka holdingowa DEK a.s. jest wyłącznym właścicielem fi rm: 
STAVEBNiNy DEK a.s., STAVEBNiNy DEK s.r.o. (Słowacja), 
DEKMETAL s.r.o., DEKWooD s.r.o., DEKPRojEKT s.r.o., 
g SERViS CZ s.r.o. a ARgoS ELEKTRo a.s.

oddziały Stavebniny DEK
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ParK 
maSZynOwy

ZAKłAD PRoDuKCyjNy jEST WyPoSAżoNy 
W NAjNoWSZE TEChNoLogiE
DEKMETAL dysponuje nową unikatową linią produkcyjną do produkcji 
finalnych profili dla dachów płaskich, systemów elewacji i innych 
indywidualnych produktów z blachy. Na życzenie klienta aż do długości 6 m.

Podstawowe możliwości produkcyjne: dzielenie podłużne i poprzeczne, 
wycinanie i perforowanie tablic z blachy aż do grubości 3 mm, nacinanie 
i gięcie aż do dług. 6 m, równanie tablic z blachy odwijanych ze zwojów ale 
i poszczególnych płyt na prostowarkach (levelerach).

Produkcja standardowych obróbek blacharskich do systemów dachowych 
i elewacyjnych, specjalnych listw i i elementów nietypowych odbywa się 
na podstawie zamówienia według indywidulanych potrzeb klienta.

Linia produkcyjna do produkcji finalnych profili i systemu elewacji
Linia walcownicza MAXiDEK
Linia walcownicza TR 18 a CR 40
Linia walcownicza TR 35,50 a CR 18
Linia walcownicza kalenic MAXiDEK
Prasa perforująca TRuMPF
Centrum gięcia blach SALVAgNiNi
Zaginarka joRNS 6 m
Zaginarka SChRÖDER 3 m
Nożyce CiDAN 3 m
Nożyce SChRÖDER 4 m
Prostowarka i giętarka joRNS
Linia produkcyjna do produkcji małoformatowego pokrycia DEKTiLE

iNNE ELEMENTy PARKu 
MASZyNoWEgo:
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uSłuGi
KoMPLEKSoWE DoRADZTWo 
TEChNiCZNo – hANDLoWE 

Spółka DEKMETAL ma profesjonalny team 
pracowników technicznych, którzy pomogą z projektem elewacji 
od samego początku, włącznie z realizacją aż do ostatecznego 
przekazania dzieła.

WSTęPNy PRojEKT RASTRu 
ELEWACji 
jeśli nie macie pewności co do wyglądu rastru elewacji 
budynku, nasi handlowcy i technicy pomogą z wytworzeniem 
projektu elewacji i linii na budynku. optymalny raster wytworzy 
nie tylko idealny kompaktowy wygląd ale i zoptymalizuje koszty 
frontowych elementów elewacji. 

PLAN MoNTAżu 
Po dokonaniu wyboru optymalnego rastra elewacji, musimy 
przygotować plan montażu elewacji, a to tak aby wszystkie 
elementy elewacji frontowej były umieszczone na swoje 
miejsca. Dla zminimalizowania błędów każdy element 
frontowy jest oznakowany w opisie i jest zgodny z planem 
montażu. W celu bezbłędnej realizacji, oddajemy kompletną 
dokumentację montażową do dyspozycji firmy realizacyjnej.

SZCZEgóły MoNTAżoWE
Wszystkie podstawowe detale jak np. zakładki ościeża 
i ościeżnice okien i attyk, połączenia z innymi konstrukcjami itp. 
są ogólnie dostępne na stronach internetowych  
www.dekmetal.pl. Typowe szczegóły są uzupełniane 
i aktualizowane technikami spółki DEKMETAL, ew. są 
dostosowywane bezpośrednio pod wymiary konkretnej 
budowli.

PoMiARy
Ponieważ system elewacyjny DEKMETAL jest produkowany 
i dostarczany pod wymiary każdej budowli, konieczne 
jest wykonanie dokładnych pomiarów objektu i kontrola 
wszystkich szczegółów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
techników DEKMETAL, precyzyjne pomiary na objekcie 
zapewnią szybszą i łatwiejszą montaż firmie realizacyjnej oraz 
prowadzą do zminimalizowania błędów związanych z powtórną 
produkcją elementów w zakładzie produkcyjnym.

DoKuMENTy oNLiNE
Wszystkie potrzebne dokumenty począwszy od deklaracji 
zgodności dla poszczególnych produktów i typowych detali aż 
po instrukcję montażu są ogólnie dostępne na stronach  
www.dekmetal.pl.

MoNTAż
DEKMETAL jest spółką handlowo-produkcyjną i sama 
nie przeprowadza montaży. Współpracuje ale z wieloma 
podmiotami realizacyjnymi, zapewnia regularne szkolenia 
i specjalistyczne porady. Chętnie polecimy firmę realizacyjną 
a dla nowej np. Państwa firmy realizacyjnej zapewnimy również 
fachowe szkolenie jeszcze przed realizacją.

TRANSPoRT
Częścią dostawy systemu elewacyjnego jest zapewnienie 
transportu z zakładu produkcyjnego Dřísy na budowę czy 
do oddziału “Stavebniny DEK“.

CENy uSług

Wstępna konsultacja, projekt przydatności i celowości użycia 
konstrukcji elewacji i elementów frontowych

bezpłatnie

Dokumentacja montażowa (plan montażu 
rusztów i elementów frontowych, detale techniczne pod wymiary) 

3–5 % z ceny wg. złożoności projektu

Pomiar elewacji pod dokumentację produkcyjną 1 360–2 050 PLN wg. złożoności projektu i ilości wizyt technika
Typowe szczegóły, instrukcje montażu i certyfikacja Bezpłatnie do pobrania z www.dekmetal.pl
Zaszkolenie firmy realizacyjnej W cenie projektu dostawy
Transport Cena wg. miejsca budowy i wielkości projektu (EXW Dřísy, ok. 

25 km od Pragi, Republika Czeska)
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Kasetony elewacyjne DEKCASSETTE® są kwadratowymi lub prostokątnymi elementami 
giętymi, które są montowane wkrętami do rusztów nośnych. Produkowane są w wersji 
z zamkami zatrzaskowymi bez widocznych spoin lub z widocznymi łączeniami dla bardziej 
technicznego wyglądu.

Kasetony DEKCASSETTE® są produkowane pod rozmiar każdej elewacji i dostosowuje się 
do orginalnej architektury każdej budowli.

KaSetOny 
elewacyjne
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ELEMENT CENA BEZ VAT 
(PLN/m2)

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® iDEAL 140–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A(DKM1B1)) 21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70
obróbki dekarskie (parapet,ościeże,futryny) w cenie systemu
Perforacja powierzchni kasetonów2) (dopłata) 9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata) 36 PLN/za szt.

1) Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów 
2) do długości kasetonów 1 950 mm

245–314 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

uNiKAToWy WygLąD Z głADKą SPoiNą 
Spoina kasetonu iDEAL jest gładka bez widzialnych 
elementów kotwiczących z regulowaną szerokością spoiny.

RóżNoRoDNość 
Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE® włącznie z kasetonem 
iDEAL jest stworzona z celem umożliwienia wyboru materiału, 
kolorów i ich kombinacji.

iDEALNy ZAMEK 
Nowy zamek kasetonu iDEAL umożliwia szybkie odprowadzenie 
wody, zapewnia większą sztywność i elegancki wygląd.

KaSetOny 
elewacyjne IDeal

iDEALNA ELEWACjA

DEKCASSETTE® iDEAL jest najnowszym 
elementem produkowanym w serii DEKMETAL 
DEKCASSETTE®. Kasetony iDEAL powstały 
w wyniku wieloletnich doświadczeń i rozwoju 
z praktycznym wykorzystaniem realizacji. 
Przynosi nowy typ zamka, większą sztywność 
i możliwość wyprodukowania kasety aż 
6 metrowej z zachowaniem możliwości wyboru 
materiału i kolorów. Elementy lakierowane są przy 
produkcji, transporcie i przy montażu chronione 
specjalną folią.

Polecamy!
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DEKCASSETTE® iDEAL

oś
 m

od
uł

u

oś modułu

RoZMiARy KASEToNóW (mm)
możliwa długość D 150–6 000
możliwa wysokość V 100–650 (800*)
długość całkowita d D + Sv
wysokość całkowita v V + Sh + 35
głębokość 32
spoina pozioma Sh 5–35

spoina pionowa Sv 5–50
grubość blachy 0,75* / 1,00 / 1,20*

* wyprodukowanie kasetonu o wysokości 650–800 mm 
z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm i 1,2 mm 
po konsultacji z producentem

20 21

K
a

s
e

to
n

y 
e

le
w

a
c

yj
n

e



KaSetOny 
elewacyjne StanDarD

DoSKoNAły TEChNo WygLąD

ELEMENT CENA BEZ VAT 
(PLN/m2)

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® STANDARD 123–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B1)) 21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70
obróbki dekarskie (parapet,ościeże,futryny) w cenie systemu
Perforacja powierzchni kasetonów (dopłata) 9–87

Nietypowe kształty kasetonów (dopłata) 36 PLN za szt.

1) ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów

245–314 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących. 

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

TEChNo WygLąD 
dzięki widzialnym elementom spoin elewacja 
z kasetonów STANDARD ma prosty industrialny wygląd.

łATWy DEMoNTAż 
Kasetony DEKCASSETTE® STANDARD możemy demontować 
miejscowo, gdziekolwiek na ścianie elewacji.

SZERoKiE MożLiWośCi 
Tak jako wszystkie produkty linii DEKCASSETTE® i kaseton 
STANDARD jest produkowany z wielu materiałów i w wielu kolorach.

DEKCASSETTE® STANDART jest wersją produktu 
DEKMETAL DEKCASSETTE®, który zapewni 
orginalny, funkcjonalny wygląd Państwa elewacji.

jako jedyny w tej linii produktowej ma stałą 
szerokość spoiny. Wielkość kasetonu jest wszak 
zależna od Państwa życzenia, projektu architekta 
czy inwestora. Elementy lakierowane przy 
produkcji, transporcie i montażu zabezpieczone 
są folią ochronną.
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DEKCASSETTE® STANDARD

oś
 m

od
uł

u

oś modułu

RoZMiARy KASEToNóW (mm)
możliwa długość D 400–6 000
możliwa wysokość V 100–500 (800*)
długość całkowita d D + 23
wysokość całkowita v V + 23
głębokość 30
spoina pozioma Sh 27

spoina pionowa Sv 27
grubość blachy 0,75* / 1,00 / 1,20*

* wyprodukowanie kasetonu o wysokości 650–800 mm 
z wykorzystaniem blachy o grubości 0,75 mm i 1,2 mm 
po konsultacji z producentem
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KaSetOny 
elewacyjne

DoSKoNAły KLASyCZNy WygLąD

le

ELEMENT CENA bez VAT 
(PLN/m2)

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® LE 123–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B1)) 21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70
obróbki dekarskie (parapet,ościeże,futryny) w cenie systemu
łukowe kształty (dopłata) 36–53

Perforacja powierzchni kasetonów (dopłata) 9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata) dopłata 36 PLN za szt.

1) ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów

245–314 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich – otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

uLuBioNE RoZWiąZANiE 
jeszcze doniedawna najbardziej ulubiony element frontowy elewacji 
wentylowanych DEKMETAL.

KLASyCZNA SPoiNA 
Elegancki design czystych, prostych spoin bez widzialnych 
elementów mocujących.

RóżNoRoDNość 
Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE® jest stworzona dla szerokiej 
możliwości wyboru materiałów, kolorów i ich kombinacji oraz 
wielkości kasetonów i spoin.

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® LE jest 
prostokątnym elementem z przeważającym 
rozmiarem podłużnym i z systemem 
zamków zatrzaskowych. Kaseton mocuje 
się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio 
wprowadzając dolną krawędź do zamka już 
przymocowanego kasetonu i dokręceniem 
wkrętów na krawędzi górnej. Elementy mocujące 
są zakryte. Spoiny między kasetonami są 
w dowolnej rozpiętości pomiędzy 5–50 mm. 
Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie 
i montażu zabezpieczone folią ochronną.
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DEKCASSETTE® LE

oś
 m

od
uł

u

oś modułu

RoZMiARy KASEToNóW (mm)
możliwa długość D d + Sv

możliwa wysokość V 150–450
długość całkowita d 150–3 000
wysokość całkowita v V + 55 + Sh

głębokość 30
spoina pozioma Sh 5–50

spoina pionowa Sv 5–50
grubość blachy 0,75*

1,00 (w przypadku: 250 < V < 450 mm) 

* wyprodukowanie kasetonu z wykorzystaniem 
blachy o grubości 0,75 mm po konsultacji 
z producentem
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KaSetOny 
elewacyjne

ELEMENT CENA bez VAT 
(PLN/m2)

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® SPECiAL 123–192
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B*) 21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70
obróbki dekarskie (parapet,ościeże,futryny) w cenie systemu
Perforacja powierzchni kasetonów (dopłata) 9–87
Nietypowe kształty kasetonów (dopłata) 36 PLN za szt.

* Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego układania kasetonów

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

245–314 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących. 

SPECyFiCZNy DESigN

SPecIal
SPECiALNA SKośNA KRAWęDź PoZioMEj SPoiNy 
Ten kształt kasetonu SPECiAL doda elewacji specyficzny 
niezamienialny wygląd.

RóżNoRoDNość 
Cała seria produktowa DEKCASSETTE® włącznie z kasetonami 
SPECiAL, jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, 
kolorów i ich kombinacji.

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® SPECiAL 
jest prostokątnym lub kwadratowym elementem 
giętym z systemem zamków zatrzaskowych. 
Kaseton mocuje się wkrętami do rusztu nośnego 
uprzednio wprowadzając dolną krawędź 
do zamka już przymocowanego kasetonu 
i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. 
Elementy mocujące są zakryte i powstaje 
elegancki, równomierny raster. Spoiny między 
kasetonami w rozpiętości pomiędzy 10 - 30 mm 
dla spoin poziomych i 5 - 50 mm dla spoin 
pionowych . Elementy lakierowane przy produkcji, 
transporcie i montażu są zabezpieczone folią 
ochronną.
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DEKCASSETTE® SPECiAL

oś
 m

od
uł

u

oś modułu

RoZMiARy KASEToNóW (mm)
możliwa długość D d + Sv

możliwa wysokość V 150–500
długość całkowita d 150–1 950*

wysokość całkowita v V + Sh + 22
głębokość 30
spoina pozioma Sh 10–30

spoina pionowa Sv 5–50
grubość blachy 1,00

* wyprodukowanie kasetonu powyżej 1 950 mm 
(max. 3 000 mm) po konsultacji z producentem
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DEKLAMELLA® jest elementem prostokątnym z przeważającym jednym rozmiarem, z systemem 
zamków zatrzaskowych i z możliwością kształtowania powierzchni frontowej w serii DEKLAMELLA® 
FoR ARChiTECT. Panel mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną 
krawędź do zamka już przymocowanego panelu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Panel 
jest przykręcany wkrętami do rusztu nośnego. Do spoin pionowych pomiędzy panele wkłada 
się T-profil lub wkładkę dylatacyjną. Elementy mocujące są ukryte. Spoiny między panelami 
są regulowane od 5 do 50 mm.Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu 
są zabezpieczone folią ochronną.

Panele 
elewacyjne
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IDeal
NiEPoWTARZALNy DESigN BEZ PioNoWyCh SPoiN 
Zamek panelu iDEAL zapewnia szybkie odprowadzenie wody, 
większą sztywność i kunsztowny wygląd bez widocznych 
elementów mocujących.

RóżNoRoDNość 
Cała seria produktowa DEKLAMELLA® włącznie z panelami 
iDEAL, jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, 
kolorów i ich kombinacji.

NiESKońCZENiE DługiE. 
Za pomocą specjalnej wkładki /maks. co 6 m/ możemy wytworzyć 
efekt nieskończenie długiego panelu.

ELEMENT CENA bez VAT 
(PLN/m2)

Panel elewacyjny DEKLAMELLA® iDEAL 113–184
Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B1)) 21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70
obróbki dekarskie (parapet,ościeże,futryny) w cenie systemu
Perforacja powierzchni paneli2) (dopłata) 9–87
Nietypowe kształty paneli (dopłata) 36 PLN za szt.

1) ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania paneli
2) do długości panelu 1 950 mm

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

235-306 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących.

DEKLAMELLA® iDEAL reprezentuje czysty 
i kunsztowny wygląd elementu. Boczne strony 
paneli iDEAL są otwarte a frontowa strona ma 
prosty i równy wygląd. Elementy mocujące 
są schowane w zamku panelu. Panele iDEAL 
możemy łączyć za pomocą specjalnego 
elementu w niekończący się ciąg lub za pomocą 
T- profili. Elementy lakierowane przy produkcji, 
transporcie i montażu są zabezpieczone folią 
ochronną.

iDEALNy SySTEM PANELi

Panele 
elewacyjne
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DEKLAMELLA® iDEAL

oś
 m

od
uł

u

oś modułu

RoZMiARy PANELu (mm)
możliwa długość D 150–6 000
możliwa wysokość V 100–3001)

długość całkowita d D + Sv
wysokość całkowita v V + Sh + 35
głębokość 32
spoina pozioma Sh 5–35

spoina pionowa Sv profi l T lub wkładka 
dylatacyjna

grubość blachy 0,752) / 1,00

1) większe wysokości konsultować z producentem
2) wykorzystanie blachy o grubości 0,75 mm 
po konsultacji z producentem
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Specjalna seria produktowa paneli 
designowanych DEKLAMELLA® FoR 
ARChiTECT umożliwia stworzyć wyjątkowy, 
segmentowany wygląd elewacji. Wyobraźnia 
architektów i inwestorów nie jest ograniczona 
klasycznymi kształtami gładkich paneli 
i umożliwia większą kreatywność w projekcie 
i realizację elewacji w przystępnej cenie. 
Elementy lakierowane przy produkcji, transporcie 
i montażu są zabezpieczone folią ochronną.WyjąTKoWy WygLąD

Panele 
elewacyjne fOr 

archItect
245–349 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących. 

Ceny rusztów włącznie z cenami dopłat są takie same jak 
u DEKLAMELLA® iDEAL.

CENA SySTEMu

uNo
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Element DEKPRoFiLE® TR i CR stworzy na elewacji nowoczesny industrialny wygląd, 
dostępny dla każdego. Profile trapezowe i faliste są nie tylko rozwiązaniem wyglądu 
elewacji hal przemysłowych ale może służyć i jako rozwiązanie dla prawie jekiegokolwiek 
budynku na bardziej korzystnych warunkach finansowych. Wyjątkowo korzystnym efektem 
wykorzystania profili jest uzyskanie dokładnych i czystych linii objektu. Możliwa jest 
kombinacja z innymi elementami serii DEKCASSETTE®. Profile mogą być ułożone poziomo, 
pionowo ale i po przekątnej. Większą różnorodność kształtów umożliwia seria DEKPRoFiLE® 
FoR ARChiTECT.

POfIle 
elewacyjne
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cr(18 / 40)

ELEMENT CENA bez VAT 
(PLN/m2)

Profil elewacyjny CR 
18/76/1 064

SP 25 LESK 0,50 mm 53
SP 35 TEX 0,50 mm 56
Pu 50 MAX 0,50 mm 58
SP 25 LESK 0,63 mm 60

Profil elewacyjny CR 
40/160/960

SP 25 LESK 0,63 mm 70

Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B*) 21–36 (25–44)

Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70

obróbki dekarskie (parapet,ościeże,futryny) w cenie systemu

* Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania profili

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

140–192 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską tzw. zakańczających 
elementów dekarskich - otworów górnych, dolnych i pionowych 
(parapety, oscieże, futryny), rusztów nośnych i elementów łączących. 

DEKPRoFiLE® CR jest blaszanym, sinusoidalnym 
profilem falistym. Profil jest produkowany 
w dwóch wykonaniach (18 lub 40 mm). 
Podstawowa zakładka profilu jest na jedną falę. 

DEKPRoFiLE® CR można bez ograniczeń 
wykorzystywać do osłon budynków. 
DEKPRoFiLE® CR można stosować w połączeniu 
z innymi elementami DEKMETAL lub z innymi 
systemami elewacyjnymi (np. w połączeniu 
z systemem zacieplenia ETiCS).Elementy 
lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu 
są zabezpieczone folią ochronną.

STyL iNDuSTRiALNy

PrOfIle 
elewacyjne

STyL iNDuSTRiALNy 
Elewacje, gdzie jest możliwe użycie profilu falistego, stwarzają prosty, 
industrialny wygląd z dokładnymi, prostymi liniami.

łATWy MoNTAż i PRZySTęPNA CENA 
Elewacje realizowane z użyciem tych elementów charakteryzują się 
szybkim montażem i najprzystępniejszą ceną z osłon DEKMETAL.

STANDARDy i KoLoRySTyKA 
Blachy profilowane CR 18 mogą być dostarczane w grubości materiału 
0,5–1,0 mm. W magazynie dostępnych jest 25 kolorów w 3 rodzajach 
powierzchni. CR40 jest produkowana tylko w grubości 0,63 mm.
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RoZMiARy PRoFiLi CR 18 (mm) CR 40 (mm)
wysokość fali 18 40
odległość osiowa fal 76 160
szerokość krycia profilu 1 064 960
całkowita szerokość profilu 1 102 1 100
maksymalna długość profilu1) 15 000 9 000
minimalna długość profilu 500 500

standartowa grubość materiału2) 0,5–1,00 0,63
minimalne nachylenie dachu3) 8 ° 8 °

1) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. 
Zalecana długość manipulacyjna wynosi do 6 m. 
2) Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych 
odcieniach i konieczna jest konsultacja z dostawcą. 
3) Możliwe jest wykorzystanie dla mniejszych kątów spadu 
dachu ale konieczne jest zastosowanie dodatkowych 
czynności i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

kanalik odwadniający

RAL

RAL

RAL

CR 18 R
(profil dachowy)

CR 18 W
(profil elewacyjny)

CR 40
(identyczny kształt dla profilu  
ściennego i elewacyjnego)

DEKPRoFiLE® CR(18 / 40)
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DEKPRoFiLE® TR jest blaszanym profilem 
trapezowym, który jest produkowany w trzech 
wykonaniach (18, 35 lub 50 mm). Profile tego typu 
używane są w budownictwie do osłon dachów. 
Podstawowa zakładka profilu jest na jedną falę. 

DEKPRoFiLE® TR można bez ograniczeń 
wykorzystywać również do osłon budynków. 
DEKPRoFiLE® TR można stosować w połączeniu 
z innymi profilami DEKMETAL lub z innymi 
systemami elewacyjnymi (np. w połączeniu 
z systemem zacieplenia ETiCS).Elementy 
lakierowane przy produkcji, transporcie i montażu 
są zabezpieczone folią ochronną.

105–158 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską otworów górnych, 
dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny) oraz zakańczających 
elementów dekarskich, stelaży nośnych i elementów łączących.

CENA SySTEMu
System elewacyjny DEKMETAL jest produkowany z wielu 
materiałów i w wielu kolorach. Wszystkie podawane ceny są 
orientacyjne. Cena systemu jest zależna od wielu czynników: 
grubości blachy, materiałów, kolorów, różnorodności projektu 
i złożoności konkretnej budowy.

STyL iNDuSTRiALNy

tr(18 / 35 / 50)PrOfIle 
elewacyjne

STyL iNDuSTRiALNy 
Elewacje, gdzie jest możliwe użycie profilu trapezowego czy falistego, 
stwarzają prosty, industrialny wygląd z dokładnymi, prostymi liniami.

łATWy MoNTAż i PRZySTęPNA CENA 
Elewacje realizowane z użyciem tych elementów charakteryzują się 
szybkim montażem i najprzystępniejszą ceną z osłon DEKMETAL.

STANDARDy i KoLoRySTyKA 
Blachy profilowane trapezowe TR 18 mogą być dostarczane 
w grubości 0,5–0,63 mm. Dla grubości 0,5 mm w magazynie 
dostępnych jest 25 kolorów w 3 rodzajach powierzchni. TR 35 jest 
produkowana w grubości 0,5 do 1,00 mm a TR 50 od 0,63 mm 
do 1,25 mm.

Ceny elementów na kolejnej stronie.
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DEKPRoFiLE® TR(50 / 35 / 18)

RoZMiARy PRoFiLi TR 18 (mm) TR 35 (mm) TR 50 (mm)
wysokość fali 18 35 48

odległość osiowa fal 137,5 207 262,5
szerokość krycia profilu 1 100 1 035 1 050
całkowita szerokość profilu 1 155 1 070 1 088
maksymalna długość profilu1) 9 000 15 000 15 000
minimalna długość profilu 500 500 500

standartowa grubość materiału2) 0,5–0,63 0,5–1,00 0,63–1,25
minimalne nachylenie dachu3) 8 ° 8 ° 8 °

1) Przy transporcie ciężarowym wolno używać maks. 13,5 m. Zalecana długość 
manipulacyjna wynosi do 6 m. 
2) Niektóre grubości materiału oferujemy tylko w niektórych odcieniach i konieczna 
jest konsultacja z dostawcą. 
3) Możliwe jest wykorzystanie dla mniejszych kątów spadu dachu ale jest konieczne 
zastosowanie dodatkowych kroków i konieczna jest konsultacja z dostawcą.

R

tR 18 tR 35 tR 50 CENy ELEMENTóW

WA

Elewacyjny z wytłoczeniem

WB+
WA+

WB

Elewacyjny

Dachowy

Profil trapezowy

kanalik odwadniający

ELEMENT CENA bez VAT 
(PLN/m2)

Profil elewacyjny 
TR 18/137,5/1 100

SP 25 LESK 0,50 mm 45
SP 35 TEX 0,50 mm 49
Pu 50 MAX 0,50 mm 50
SP 25 LESK 0,63 mm 56

Profil elewacyjny 
TR 35/207/1 035

SP 25 LESK 0,50 mm 49

SP 35 TEX 0,50 mm 53
Pu 50 MAX 0,50 mm 55
SP 25 LESK 0,63 mm 56
SP 25 LESK 0,75 mm 63
SP 25 LESK 1,00 mm 77

Profil elewacyjny 
TR 50/262,5/1 050

SP 25 LESK 0,63 mm 56
SP 25 LESK 0,75 mm 63
SP 25 LESK 1,00 mm 77

Ruszt jednokierunkowy DKM1A (DKM1B*) 21–36 (25–44)
Ruszt dwukierunkowy DKM2A 44–70
obróbki dekarskie (parapet,ościeże, futryny) w cenie systemu

* Ruszt DKM1B jest przeznaczony do pionowego pokładania profili

s prelisom

kanalik odwadniający
kanalik odwadniający

s prelisomz wytłoczeniem
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PrOfIle 
elewacyjne 

DEKPRoFiLE® FoR ARChiTECT jest 
zaprojektowany jako specjalna seria produktowa 
elementów profi lowanych uzupełniających 
standartową serię DEKPRoFiLE® TR i CR. 
Wykorzystanie tych elementów tworzy na elewacji 
estetyczny, niepowszedni wygląd.

W możliwościach produkcyjnych fi rmy jest 
możliwość dopasowania rozmiarów do potrzeb 
poszczególnego budynku, wyprodukowanie 
innego kształtu profi lu wg. potrzeb architekta czy 
inwestora. Elementy lakierowane przy produkcji, 
transporcie i montażu są zabezpieczone folią 
ochronną.

140–245 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu włącznie z obróbką dekarską otworów górnych, 
dolnych i pionowych (parapety, ościeże, futryny) oraz zakańczających 
elementów dekarskich, stelaży nośnych i elementów łączących.

Ceny rusztów włącznie z dopłatami są takie same jak 
w DEKPRoFiLE® CR.

CENA SySTEMu

NiEPoWTARZALNy WygLąD

fOr
archItect

CLASSiCoCiMA

VALLESEgA

CASACANTo
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 � materiały podstawowe i specjalne

 � kolory, tekstury i imitacje

 � nietypowe kształty i perforacje

 � sufity

Materiały, kolory,  
rozwiązania nietyPowe
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Materiały 
PODStawOwe

Materiały 
SPecjalne

SZERoKA gAMA MożLiWośCi uNiKAToWE LuKSuSoWE ELEWACjE

BLAChy Z PoWłoKą oRgANiCZNą
Blachy stalowe żarowo powlekane metalem, następnie powleczone 
materiałem organicznym

PoWłoKA METALoWA: 
 � Z275 g/m2

 � ZM140 g/m2

PoWłoKA oRgANiCZNA:
 � poliester SP 25 mikronów
 � poliester SP 35 mikronów z teksturą
 � poliuretan z poliamidem Pu 50 mikronów
 � PVDF 25(35) mikronów, SDP 35(50) mikronów

BLAChy TyTAN-CyNK
Stop elektrolitycznego cynku z domieszką miedzi i tytanu. Struktura 
powierzchni: naturalny połysk, patynowany niebiesko-szary, 
patynowany żywiczno-szary.

BLAChy ALuMiNioWE
Dostarczane są w postaci czystego aluminium Al 99,5 (EN AW 1050), 
ew. jako stop AlMn 0,5Mg 0,5 (EN AW 2005) najczęściej 
z powierzchnią powleczoną organicznie podobnie jak u blach 
stalowych.

BLAChy MiEDZiANE
Są dostarczane w czystości miedzi 99,9% w formie naturalnej lub 
patynowanej.

STAL CoRTEN WyTRZyMAłA 
NA WARuNKi ATMoSFERyCZNE
Materiał z obniżoną zawartością węgla wzbogacony o miedź i fosfor. 
Blaszane elewacje z tego materiału już po jednym miesiącu od aplikacji 
uzyskają, bardzo charakterystyczną, wysoce efektowną rdzawą patynę. 
W ostatnich latach ten typ materiału jest bardzo pożądany w środowisku 
architektów ze względu na swój unikatowy design. Swoją matową, 
szorstką powierzchnią materiał ten bardzo się wyróżnia od wyglądu 
innych elementów elewacyjnych.

iMiTACjA METALi KoLoRoWyCh, 
KAMiENiA i DREWNA
imitacja różnych struktur drewna i metali szlachetnych na FeZn ew. na Al 
jest rozwiązaniem, które pozwala uzyskać wygląd materiału naturalnego, 
który w orginale ze względu na swój charakter wymaga większych starań 
konserwacyjnych (np. drewno). orginalny materiał jest droższy od projektu 
imitacji, ew. nie ma możliwości jego użycia ze względu na jego właściwości 
(zwłaszcza mechaniczne). imitacje są tworzone trzywarstwowym lakierem 
poliestrowym o grubości 35–40 mikronów i wyróżniają się brakiem 
specjalnych warunków do konserwacji oraz długą żywotnością.

STAL NiERDZEWNA (Z PołySKiEM, SZLi-
FEM CZy EFEKTEM LuSTRZANyM) i iNNE.
Możliwości wykorzystania materiałów w spółce DEKMETAL są 
praktycznie nieograniczone. Można wykorzystać stal nierdzewną w opcji 
z połyskiem, ze szlifem czy lustrzanej. Nasi technicy doradzą Państwu 
przy wyborze specjalnego materiału i wykończeniu powierzchni, która 
będzie odpowiednia dla Państwa elewacji.
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KOlOry 
i Dekor

KoLoRy

DEKoR

BiAły SZARoBiAły

RAL 9010 |  SP 25 RAL 9002 |  SP 25

CZERWoNy

RAL 3000 |  SP 25

ALDER BERNSTEiN

SP 35

SZARy

RAL 7024 |  SP 25

jASNoSZARy

RAL 7035 |  SP 25

NiEBiESKi

ANTRACyToWoSZARy

RAL 5010 |  SP 25

RAL 7016 |  SP 25

BEigE ALDER

SP 35

SZARy Z TEKSTuRą

RAL 7024 |  SP 35 TEX

CiEMNoSREBRNy
(METALiCZNA)

RAL 9007 |  SDP 35

CZARNy Z TEKSTuRą

RAL 9005 |  SP 35 TEX

SREBRNy 
(METALiCZNA)

RAL 9006 |  SDP 35

CZARNy

RAL 9005 |  SP 25

MATERiAły ogóLNiE DoSTęPNE Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym materiałem 
na elewacje DEKMETAL jest blacha ocynkowana o grubości 
1 mm z powłoką organiczną.
Elementy frontowe są produkowane ze stali 
konstrukcyjnej S280 320gD Z276 (ZM 140) 
i powierzchniowo zabezpieczone poliestrem SP 25 
mikronów a u kolorów (RAL 9006 i RAL 9007 – metaliczne) 
poliuretan SDP 35 mikronów i odporności na korozję RC 4. 
W magazynie mamy stale do dyspozycji 12 podstawowych 
kolorów i 2 dekory drewna.
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nietyPowe kSztałty 
i SPeCjalne MoŻliwośCi

System elewacyjny DEKMETAL jest specyfi czny 
swoją różnorodnością i dostosowaniem. Każda 
elewacja jest przygotowywana pod wymiar wg. 
specyfi kacji danego objektu.

Elementy frontowe i ruszty nośne 
potrafi ą wytworzyć specjalne kształty wg. 
wymogów architekta lub inwestora. Mogą 
wykorzystać następujące możliwości:

SPECjALNy KSZTAłT KASEToNóW
Kasetony nie muszą mieć kształtu kwadratu czy prostokąta, 
krawędzie mogą być skośne.

dopłata

od 36 PLN
za szt. bez VAT; Cena zależna na złożoności każdej kasety.

PERFoRACjE
Elementy elewacji można perforować do różnych kształtów czy 
obrazów.

dopłata

9–87 PLN
za m2 bez VAT; Cena zależna na gęstości perforacji i na kształcie.

łuKi i ZAoKRągLENiA
Elementy kasetonów mogą być kształowane do łuków z możliwością 
układania kształtu kręgów na elewacji.

dopłata

36–53 PLN
za m2 bez VAT
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SufIty Ruszt nośny dla tej aplikacji (razem z elementami 
pomocniczymi) można dostosować wymaganym 
parametrom estetycznym i technicznym 
i włącznie z elementami frontowymi mogą 
wytworzyć funkcjonalny i efektowny sufit.

Możliwe jest dostosowanie elementów jak 
u elewacji tak i na suficie, a to na pożądane 
rozmiary i kształty. Dzięki jednolitemu 
wyglądowi elewacji i sufitu może powstać 
kompaktowe dzieło architektoniczne bez 
elementów zakłócających.

BogATy ASoRTyMENT 
Do budowy sufitu można wykorzystać elementy z serii 
DEKCASSETTE®, DEKLAMELLA® i DEKPRoFiLE® w tym samym 
zakresie kolorów i materiałów jak u elewacji.

PRECyZyjNE DETALE 
Proste, kompaktowe i estetyczne rozwiązanie detali, połączeń 
i łagodne przejście z elementów elewacji na sufit ale 
i zakomponowanie oświetlenia itp. 

WSPARCiE TEChNiCZNE 
Kompleksowe wsparcie techniczne DEKMETAL jest dostępne bez 
ograniczeń, usługi techniczno-projektowe, pomiary budowlane, plany 
montażu i rozwiązania dot. szczegółów technicznych są oczywiste 
przy projektowaniu i realizacji tych projektów.

Elewacyjne elementy frontowe DEKMETAL 
można nie tylko wykorzystać jako obłożenie 
prostych i skośnych elewacji budynków ale mogą 
być wykorzystane i jako elementy sufitów.
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Ruszt nośny jest nieodłączną częścią systemu elewacyjnego DEKMETAL. 
Ruszt nośny mocuje się na nośną ścianę konstrukcyjną budynku i przenosi 
obciążenia nie tylko od elementów zewnętrznych i własnej konstrukcji rusztu 
ale i od działania wiatru i efektu ssania.

ruSZt 
nośny

r
u
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zt
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ruSZt 
nośny

mOcna PODStawa 
SyStemu

Ruszt nośny jest nieodłączną częścią systemu elewacyjnego 
DEKMETAL. Ruszt nośny mocuje się na nośną ścianę konstrukcyjną 
budynku i dzięki temu przenosi na ścianę nośną budynku obciążenia 
nie tylko od elementów frontowych i własnej konstrukcji rusztu ale 
i działanie wiatru i efekt ssania.

Ruszt nośny jest skonstruowany z punktowych (poszczególnych) 
elementów (konsoli) i poszczególnych elementów liniowych (profile 
w kształcie j, Z i omega – tworzą ruszt). Dzięki możliwej rektyfikacji 
rusztów, jego poszczególnymi elementami możemy wyrównywać 
nierówności w konstrukcji ściany nośnej, umieścić zacieplenie 
objektu z minimalnymi mostkami termicznymi i wytworzyć potrzebny 
odstęp - przestrzeń dla elewacji wentylowanej. Ta stale wentylowana 
elewacja odprowadza wilgoć z wnętrza budynku i ścian nośnych oraz 
pozytywnie wpływa na klimat wewnątrz budynku.

Ruszt nośny może służyć i jako konstrukcja podkładowa dla innych 
typów okładzin jakimi są np. wielkopowierzchniowe płyty takich 
marek jak: CETRiS, Cembrit, Fundermax, Alucobond, Reynobond, 
Alpolio i inne. Dalej je można wykorzystać i do obłożenia drewnem 
formowanym czy też w formie elementów liniowych z przemiennymi 
spoinami.

Ruszt nośny systemu DEKMETAL możemy wykorzystać na klejone 
obłożenia kamienne z maks. obciążeniem do 100 kg/m2 – 
odpowiedni rodzaj rusztu należy konsultować z działem technicznym 
DEKMETAL.

Certyfikacja i deklaracja parametrów statycznych wszystkich 
elementów stelaża jest oczywista. Testy fizyczne, poparte symulacją 
numeryczną były przeprowadzone przez specjalistów i przy 
współpracy z certyfikowanym laboratorium Centrum 
Eksperymentalnego Wydziału Budownictwa Politechniki w Pradze 
(ČVuT). Wyniki były potwierdzone w niezależnym akredytowanym 
laboratorium w Niemczech a to pozytywną decyzją DiBt (Deutschen 
institut fur Bautechnik).

Konstrukcja nośna (ściana)
Konsole do zawieszania A160
izolacja termiczna isover Fassil (uNi)
Profil Z50
uzupełniająca warstwa  
hydroizolacyjna – folia DEKTEN
Profil oM 80 lakierowany 
Profil oM 50 ocynkowany
Kaseton Elewacyjny DEKCASSETTE® iDEAL
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ruSZt 
nośny DKm1a

jEDNoKiERuNKoWy RuSZT NośNy PioNoWy

Na konstrukcję nośną (ścianę budynku) 
przymocuje się konsole L, na które osadzi 
się ruszty - elementy pionowe - profi le j50 
i j80. Te tworzą podkład konstrukcyjny dla 
elementów frontowych elewacji DEKMETAL 
i równocześnie wytwarzają przestrzeń służącą 
do wentylacji i odprowadzania wilgoci 
z powietrza.

W przypadku zacieplenia elewacji, jest układana 
wata mineralna, przekryta uzupełniającą folią 
hydroizolacyjną lekkiego typu.

21–36 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu zawiera:
 � konsole nośne L
 � pionowe profi le j
 � technikę kotwiczącą
 � materiał łączący ruszt

CENA SySTEMu

1. KoNSTRuKCjA NośNA

4. MoCoWANiE iZoLACji 
TERMiCZNEj

2. iNSTALACjA L KoNSoLi

5. APLiKACjA FoLii 
hyDRoiZoLACyjNEj

3. APLiKACjA iZoLACji TERMiCZNEj

6. MoCoWANiE j PRoFiLi 7. oSADZENiE 
ELEMENTóW ZENęTRZNyCh 
ELEWACji

profi l j80

profi l j50

konsola L
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ruSZt 
nośny DKm1B

jEDNoKiERuNKoWy RuSZT NośNy PoZioMy

Na konstrukcję nośną (ścianę budynku) 
przymocuje się konsole A, na które osadza 
się ruszty – elementy poziome – profi le Z60. 
Te tworzą podkład konstrukcyjny dla 
elementów frontowych elewacji DEKPRoFiLE® 
(profi le faliste i trapezowe) i równocześnie 
wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji 
i odprowadzania wilgoci z powietrza.

W przypadku zacieplenia elewacji, układana jest 
wata mineralna, przekryta uzupełniającą folią 
hydroizolacyjną lekkiego typu.

DKM1B wykorzystuje się przy zastosowaniu 
elementów pionowych DEKMETAL.

25–44 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu zawiera:
 � konsole nośne A
 � poziome profi le Z 
 � technikę kotwiczącą
 � materiał łączący ruszt

CENA SySTEMu

1. KoNSTRuKCjA NośNA

4. APLiKACjA iZoLACji 
TERMiCZNEj

2. iNSTALACjA A KoNSoLi

5. MoCoWANiE iZoLACji 
TERMiCZNEj

3. iNSTALACjA Z PRoFiLi 

6. APLiKACjA FoLii 
hyDRoiZoLACyjNEj

7. oSADZENiE 
ELEMENTóW ZENęTRZNyCh 
ELEWACji

profi l Z50

konsola A 
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ruSZt 
nośny DKm2a

RuSZT DWuKiERuNKoWy

Na konstrukcję nośną (ściana budynku) przymocuje 
się konsole A, na które osadzi się ruszty – elementy 
poziome – profi le Z60. Poziome profi le wytworzą 
pionową płaszczyznę elewacji i umożliwią 
eliminować nierówności podkładowej konstrukcji 
nośnej (ściany) ±16 mm. W przypadku konieczności 
wyrównania większych nierówności można użyć 
profi l rektyfi kacyjny u125.

Podkład dla elewacji frontowej tworzą profi le 
pionowe omega 50 i omega 60, które między 
innymi wytwarzają przestrzeń służącą do wentylacji 
i odprowadzania wilgoci z powietrza.

Wariant rusztu dwukierunkowego jest dzięki 
swojej wyższej statycznej nośności zalecany 
do budynków wysokościowych czy też do użycia 
dla osłon z większym obciążeniem 
(powyżej 30 kg/m2). Dzięki uniwersalności 
elementów pionowych (omega profi le) w przypadku 
potrzeby można zwiększyć szerokość szczeliny 
wentylacyjnej, która standartowo wynosi 30 mm.

44–70 PLN
za m2 bez VAT

Cena projektu zawiera:
 � konsole nośne A
 � poziome profi le Z 
 � technikę kotwiczącą
 � materiał łączący ruszt

CENA SySTEMu

4. APLiKACjA i MoCoWANiE 
iZoLACji TERMiCZNEj

6. iNSTALACjA oM PRoFiLi5. APLiKACjA FoLii 
hyDRoiZoLACyjNEj

7. oSADZENiE 
ELEMENTóW ZENęTRZNyCh 
ELEWACji

profi l Z50

profi l oM80

profi l oM50

konsola A

1. KoNSTRuKCjA NośNA 2. iNSTALACjA A KoNSoLi 3. iNSTALACjA Z PRoFiLi
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ruSZt 
nośny

DLA iNNyCh SySTEMóW ELEWACyjNyCh 

SPecjalne 
wyKOrZyStanIe 
ruSZtu

Ruszt nośny DEKMETAL możemy wykorzystać 
i dla innych systemów elewacyjnych. Można go 
użyć przede wszystkim do materiałów płytowych 
czy obkładów kamiennych. Warunkiem 
koniecznym jest obciążenie nie przekraczające 
100 kg na m2.

Ruszt elewacyjny DEKMETAL można mocować 
na tzw. C kasetony ale i na budynki o konstrukcji 
z płyt warstwowych a to w ramach renowacji 
budynku.

Celowość użycia rusztu nośnego ew. jego 
projekt konieczne jest konsultować z działem 
technicznym DEKMETAL.

PłyToWE MATERiAły ELEWACyjNE 
Ruszty DEKMETAL są stosowane do obkładania elewacji płytami 
cementowo-drzazgowymi (Cetris), włókno - cementowymi 
(Cembonit), płytami typu hPL (Fundermax, Kronospan) i innymi. 

oBłożENiA DREWNiANE i SyNTETyCZNE 
Ruszty dla materiałów elewacyjnych na bazie drewna czy 
drewnopodobnego.

KAMiEń 
Ruszty do obłożenia kamieniem naturalnym lub sztucznym 
za pomocą płyt Fermacell.

ELEMENT CENA BEZ VAT 
(PLN/m2)

Ruszt do montażu na C Kasetony 18–53
Ruszt na obkłady kamienne z płytą FERMACELL 79–97
Ruszt DKM1A dla systemów płytowych (Cetris itp) 44–62
Ruszt DKM2A dla systemów płytowych (Cetris itp.) 62–79

CENA SySTEMu

PRZyKłAD ELEMENTóW STELAżA DEKMETAL i oBłożENiA 
iMiTACją CEgły CZy KAMiENiA.

Konsola A160
izolacja iSoVER FASSiL 160 mm
Profil Z50
uzupełniająca warstwa hydroizolacyjna folia DEKTEN PRo PLuS
Profil ocynkowany oM 80 
Profil ocynkowany oM 50 
Cementowo-włóknista płyta Fermacell Powerpanel h20
Wkręty Fermacell Powerpanel 3,9–40 mm
Mostek przejściowy Quick-mix Qg
Materiał klejący Quick Mix FMX
Mieszanka do spoin Quick mix FMX
Pasek imitacji cegły CRh FB garmine WDF
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ruSZt 
nośny

elementy ruSZtu 
elewacyjneGO

Z PRoFiL

L KoNSoLA

j PRoFiL

ELEMENTy RuSZTu DLA 
SySTEMu ELEWACji DEKMETAL 

CENy uZuPEłNiAjąCE DLA ELEMENTóW RuSZTóW PRZy 
iNNyCh SySTEMACh (CETRiS,CEMBRiT, FuNDERMAX...)

oM PRoFiL

A KoNSoLA

L KoNZoLA CENA BEZ VAT 
(PLN/ks)

60 2
80 3
100 3
120 3
140 4
160 4
180 4
200 5

j PRoFiL CENA bez VAT
(PLN/bm)

50 12
80* 14
50 RAL stand.* 16
80 RAL stand.* 18

Z PRoFiL CENA bez VAT 
(PLN/bm)

50 12
65 13

A KoNZoLA CENA Bez VAT 
(PLN/ks)

60 5
80 6
100 6
120 7
140 8
160 8
180 8
200 9

oM PRoFiL CENA bez VAT 
(PLN/bm)

50/30 19
80/30* 20
50/30 RAL* 24
80/30 RAL* 26
50/40* 21
80/40* 23
50/40 RAL* 27
80/40 RAL* 30

j PRoFiL CENA BEZ VAT 
(PLN/bm)

j30* 9
j40* 11
j55* 12
j70* 13
j75* 14
j55 RAL stand.* 16
j75 RAL stand.* 18

oM PRoFiL CENA BEZ VAT 
(PLN/bm)

oM30/30* 18
oM40/30* 19
oM70/30* 20
oM110/30* 23
oM150/30* 27
oM70/30 RAL stand.* 29
oM110/30 RAL stand.* 35
oM150/30 RAL stand.* 36
oM110/40 RAL stand.* 36
oM150/40 RAL stand.* 37

Z PRoFiL CENA BEZ VAT 
(PLN/bm)

Z30 (38x30x38)* 11
Z40 (36x40x36)* 12

* na zamówienie
Wszystkie produkty liniowe są standartowo dostarczane w długości 3,05 m. Po konsultacji z producentem można dostarczyć rozmiary 
nietypowe.
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Spółka DEKMETAL jest w posiadaniu potrzebnych certyfikatów włącznie 
z iSo 9001 i udziela się w branży budowlanej z celem udoskanalania norm.

Niektóre certyfikaty są ogólnie dostępne na stronach internetowych  
www.dekmetal.pl. Przykłady wybranych certyfikatów na kolejnych stronach.

certyfIKaty 
i kontakty
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DEKLARACjA WłAśCiWośCi użyTKoWyCh 
DEKLAMELLA® iDEAL

CERyFiKAT jAKośCi iSo 9001:2008 CERTyFiKAT ZgoDNośCi ZAKłADoWEj 
KoNTRoLi PRoDuKCji (EN 1090)
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oZNAKoWANiE CEDiBTPRoToKół KLASyFiKACji oDPoRNośCi ogNioWEj
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 � Ten katalog chociaż zawiera ceny niektórych 
produktów, zestawów czy usług nie jest cennikiem. 
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 � Podane ceny są tylko cenami projektowymi i służą 
tylko do orientacji klienta, projektantów, architektów czy 
inwestorów, są niezobowiązujące. Podane ceny nie 
stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 
Kodeksu Cywilnego.

 � Podane ceny nie zastępują oferty, umowy kupna ani 
potwierdzenia o przyjęciu zamówienia.

 � Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen 
w katalogu i ew. błędów w katalogu. Z celem uzyskania 
aktualnych informacji prosimy kontaktować naszych 
przedstawicieli handlowych, którzy przygotują ofertę 
pod konkretny projekt zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

 � Wszelkie oferty przygotowują handlowcy DEKMETAL 
bezpłatnie.

 � Podane ceny w katalogu nie zawierają VAT.

 � ogólne warunki handlowe są do dyspozycji 
na stronach internetowyych spółki.

 � Certyfikaty są pokazane tylko od strony tytułowej. 
Wszystkie informacje w nich zawarte są ujawnione 
w celach tylko informacyjnych i bez zgody spółki 
DEKMETAL nie mają prawa być publikowane. 
Wszystkie certyfikaty można przesyłać tylko w całości 
i są na żądanie do dyspozycji u producenta.

Wszystkie certyfikaty i dokumenty są do dyspozycji 
na stronach www.dekmetal.pl.

InfOrmacje OGólne 
i uzuPełniiająCe
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BiuRA TEChNiCZNo – hANDLoWE: 
CZEChy
cechy@dekmetal.cz

MoRAWy
morava@dekmetal.cz

SłoWACjA
slovensko@dekmetal.sk

NiEMCy
info@dekmetal.de

PoLSKA 
info@dekmetal.pl

www.dekmetal.pl

osoba kontaktowa:

KOntaKty Szczegółowy podział regionów i kontakty 
na przedstawicieli handlowych znajdziecie 
Państwo na stronach w rozdziale kontakty. 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy 
o zwrócenie się do nas a chętnie pomożemy 
znaleźć rozwiązanie.

ZAKłAD PRoDuKCyjNy:
DEKMETAL s.r.o.
Dřísy 286
277 14 Dřísy
Republika Czeska

SiEDZiBA SPółKi:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Republika Czeska

tel.: +48 787 628 718, mówimy po polsku
e-mail: info@dekmetal.pl
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