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Zapytanie oferowe
Numer: PZ/238/EA/2021 z dnia 16.09.2021
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących
materiałów:
1. Membrana paroizolacyjna – samoprzylepna folia gr. 0,6 mm, na bazie butylu,

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

●
●

pokryta warstwą aluminium, zbrojona. Produkt wzorcowy: Rockfol SK
18234 II - 600 m2
Grunt akrylowy - 150 l
Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spadkowa (3%), gr. min. 20mm ,
gr. średnia ok. 16,0 cm, wg przygotowanego uprzednio projektu spadków.
produkt wzorcowy: Rockfall SP system Dachrock SPS -400 m2
Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa wierzchnia, gr. 100mm , , λD
≤0,040 W/m*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu ≥70 kPa, dla warstwy wierzchniej płyty 90 kPa, Obciążenie
punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 800 N. Produkt wzorcowy: Rockwool
Hardrock MAX - 420 m2
Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spodnia, gr. 150mm , , λD≤0,038
W/m*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
≥70 kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 650 N. Produkt
wzorcowy: Rockwool Monrock Max 420 m2
Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spodnia, gr. 100mm , , λD≤0,038
W/m*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
≥70 kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 650 N. Produkt
wzorcowy: Rockwool Monrock Max - 150 m2
Włóknina polipropylenowa lub poliestrowa, stabilizowana UV o wysokiej
paroprzepuszczalności, dedykowana do wykonywania warstw separujących
jednowarstwowego pokrycia z membran hydroizolacyjnych dachowych z PCV
– do mocowania mechanicznego. Gramatura 150g/m2 (+/- 10%), gr. min. 2,1
mm). -100 m2
Kominki PCV DN110 – rury wywiewne – wentylacja warstw docieplenia z wełny
mineralnej. – 11 szt.
Membrana hydroizolacyjna dachowa z PCV zbrojona włókniną poliestrową, gr.
min 1,2 mm, kolor RAL 7001 – jasnoszary, mocowana mechanicznie Produkt
wzorcowy: Monarplan FM prod. Icopal sp. z o.o. – 600 m2

Miejsce dostawy - Bielsko Biała, ul. Batorego 24
Termin realizacji - listopad 2021

Palety jednorazowe bezzwrotne.
Prosimy o:
●
●
●

podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
podanie warunków płatności,
potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.
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Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 20.09.2021 do godz. 12:00 na numer fax (32) 750 84 51
lub e-mailem.
Telefon kontaktowy 666 027 726 lub (32) 7219 166

Wygenerowano: 28-05-2022 12:27:20

2/4

www.dombud.pl

Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Akczyńska
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
E-mail: eakczynska@dombud.pl
Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726
Fax: 32 72 19 169
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