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Dekoracyjne  
wykończenie powierzchni 

płatkami lub piaskiem

Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów

Bezspoinowy  
system balkonowy
weber.dry balkon

od -30°C
do +90°C
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BEZSPOINOWA
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ANTY-
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ŁATWE
CZYSZCZENIE

Hydroizolacja i warstwa użytkowa  
balkonów i tarasów
Zastanawiasz się jak wykończyć balkony  
i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji?  
Postaw na system weber.dry balkon,  
który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne 
wykończenie tych powierzchni.

www.pl.weber · infolinia 801 62 00 00 www.pl.weber · infolinia 801 62 00 00

Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!

Pobierz aplikację  Weber Budowa  na swojego smartfona, skanuj opakowania 
produktów lub foldery i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:

 dokumenty do pobrania
 filmy instruktażowe
 praktyczne rozwiązania
 możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

Pobierz aplikację  
i zyskaj więcej
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Cennik produktów Weber

Cennik produktów Weber obowiązujący od 25.10.2022

Nazwa produktu
Grupa 

towaro-
wa

Cena netto 
za jedn. 

sprzedaży 
[zł]

Jedn. 
sprzed.

aplikator do webersan Krem iniekcyjny 
(weber.tec 946)

P39 373,19 szt.

keramzyt antypoślizgowy P41 780,00 m³

keramzyt budowlany L P42 540,00 m³

keramzyt budowlany M P42 600,00 m³

keramzyt budowlany S P42 620,00 m³

keramzyt do zapraw P42 560,00 m³

keramzyt impregnowany P42 580,00 m³

keramzyt izolacyjny L P42 od 560,00 m³

keramzyt izolacyjny M P42 od 600,00 m³

keramzyt izolacyjny S P42 od 640,00 m³

keramzyt podsypkowy P42 od 710,00 m³

kolornik weber.color NAVIGATOR n/d 122,00 szt.

Mariseal 250 P56 od 57,50 kg

Mariseal 300 P56 63,70 kg

Mariseal 400 20kg red P56 od 177,45 kg

Mariseal 420 P56 od 199,91 kg

Mariseal Aqua Primer P56 od 113,50 kg

Mariseal Detail P56 99,22 kg

Mariseal Fabric P67 od 4,10 m.b.

Maritrans MD P56 od 223,70 kg

paker iniekcyjny P39 od 11,00 szt.

piasek kwarcowy P22 1,70 kg

próbka kolorystyczna tynku Weber 
mokra

n/d 20,00 szt.

próbka kolorystyczna tynku Weber 
na styropianie

n/d od 20,00 szt.

przyrząd do wykonywania imitacji deski n/d 33,00 szt.

sznur dylatacyjny 10 mm P29 1,60 m.b.

sznur dylatacyjny 30 mm P29 4,50 m.b.

sznur dylatacyjny 6 mm P29 2,27 m.b.

talerzyki systemowe do łączników 
weber.therm SRD i SLD SBL 140 plus  
– talerzyk 140 mm

P11 282,30 opak.

talerzyki systemowe do łączników 
weber.therm SRD i SLD VT 2G  
– talerzyk montaż zagłębiony

P11 382,71 opak.

talerzyki systemowe do łączników 
weber.therm SRD i SLD VT 90  
– talerzyk 90 mm

P11 186,20 opak.

taśma odcinająca do tynków 
modelarskich

P11 20,10 szt.

weber FZ371 P04 od 25,99 kg

Nazwa produktu
Grupa 

towaro-
wa

Cena netto 
za jedn. 

sprzedaży 
[zł]

Jedn. 
sprzed.

weber FZ381 P04 26,40 kg

weber FZ391 P04 od 28,25 kg

weber IP 18 P30 0,82 kg

weber IP INTER P30 0,97 kg

weber IP PLUS P30 1,03 kg

weber KS112 P08 1,43 kg

weber KS122 P08 1,82 kg

weber KS123 P08 2,26 kg

weber KS126 P08 2,59 kg

weber KS143 P08 3,28 kg

weber PC241 P07 22,80 kg

weber PC243 P07 29,45 kg

weber PC246 P07 34,30 kg

weber PG212 P03 od 9,99 kg

weber PG221 P03 od 17,15 kg

weber PG225 P03 od 24,40 kg

weber PH912 P11 5,89 m²

weber PH913 P11 5,39 m²

weber PH930 (Kooltherm K5) P10 od 123,00 m²

weber PPU-1 P11 35,00 opak.

weber PPU-1 65 P11 44,20 opak.

weber PPU-2 P11 46,80 opak.

weber PU cleaner P11 23,10 opak.

weber TD325 P03 11,16 kg

weber TD331 P03 10,97 kg

weber TD336 P03 11,76 kg

weber TD341 P03 13,77 kg

weber TD351 P03 14,92 kg

weber TD352 P03 19,32 kg

weber TM314 P02 2,93 kg

weber TP541 P30 0,93 kg

weber ZK552 P36 od 1,75 kg

weber ZK557 P36 od 2,05 kg

weber ZM10 P34 0,68 kg

weber ZM10 fix P34 0,88 kg

weber ZM5 P34 0,64 kg

weber ZM5 fix P34 0,78 kg

weber ZM5 uni P34 0,75 kg

weber ZP412 P12 1,55 kg
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Cennik produktów Weber

Nazwa produktu
Grupa 

towaro-
wa

Cena netto 
za jedn. 

sprzedaży 
[zł]

Jedn. 
sprzed.

weber ZP413 P12 2,10 kg

weber ZP414 P13 3,15 kg

weber ZP415 P13 3,70 kg

weber.ad 785 P37 47,00 kg

weber.floor 1000 P21 1,03 kg

weber.floor 4010 P18 3,00 kg

weber.floor 4020 P18 3,35 kg

weber.floor 4045 P18 6,10 kg

weber.floor 4150 P19 3,25 kg

weber.floor 4310 P19 4,10 kg

weber.floor 4320 P19 5,50 kg

weber.floor 4602 Industry Base Extra P20 6,00 kg

weber.floor 4610 Industry Top P20 8,50 kg

weber.floor 4716 P22 od 33,00 kg

weber.floor 4945 P22 12,00 m²

weber.floor 4960 P22 5,80 m.b.

weber.floor 4965 P22 od 4,70 m.b.

weber.floor FLOW P21 2,00 kg

weber.floor HB PLUS 1.5 P20 od 4,60 kg

weber.floor HB PLUS 3.0 P20 od 3,00 kg

weber.floor HB PLUS 6.0 P20 od 2,20 kg

weber.floor HB PROTECT P22 28,00 kg

weber.floor LIT PROTECT P22 39,00 kg

weber.floor POZIOM P19 2,80 kg

weber.floor RAPID P21 1,70 kg

weber.fug 877 P14 9,00 kg

weber.pas extraclean P03 10,31 kg

weber.pas modelino C P03 od 13,94 kg

weber.pas modelino D P03 14,09 kg

weber.pas mosaic P03 14,15 kg

weber.pas premium P03 12,37 kg

weber.pas stone P03 od 19,89 kg

weber.pas topdry AquaBalance P03 14,48 kg

weber.pas topflex P03 9,46 kg

weber.prim 806 P60 180,00 szt.

weber.prim 807 P60 210,00 kg

weber.prim compact P03 od 10,99 kg

weber.prim kwarc P22 25,00 kg

weber.prim start P22 10,50 kg

weber.rep 751 P23 5,88 kg

weber.rep 752 P23 4,28 kg

weber.rep 753 P23 3,80 kg

weber.rep 754 P23 5,06 kg

weber.rep 755 P23 2,92 kg

weber.rep 756 P23 3,35 kg

Nazwa produktu
Grupa 

towaro-
wa

Cena netto 
za jedn. 

sprzedaży 
[zł]

Jedn. 
sprzed.

weber.rep 767 P24 6,60 kg

weber.rep 768 P24 6,60 kg

weber.rep 769 P24 6,60 kg

weber.rep ZT P25 1,30 kg

weber.san 950 P28 4,25 kg

weber.san 952 P28 4,35 kg

weber.san 953 P28 4,75 kg

weber.san 956 P28 4,90 kg

weber.san Silikatfarbe P28 33,00 l

weber.tec 771 P62 od 38,60 l

weber.tec 772 P62 od 48,80 l

weber.tec 773 P62 46,35 l

weber.tec 793 P29 210,00 kg

weber.tec 793 P29 165,00 kg

weber.tec 822 P56 od 21,60 kg

weber.tec 824 P27 16,05 kg

weber.tec 827 S P56 od 165,50 kg

weber.tec 828 DB 75/150  50 m P17 od 13,00 m.b.

weber.tec 828 DI /DA P17 31,00 szt.

weber.tec 828 MD /MDK P17 od 38,00 szt.

weber.tec 901 P26 od 16,90 l

weber.tec 911 P26 27,00 kg

weber.tec 930 P27 6,90 kg

weber.tec 931 S P27 7,40 kg

weber.tec 933 P27 9,15 kg

weber.tec 935 P27 25,80 kg

weber.tec 941 P67 20,20 kg

weber.tec 942 P67 7,70 kg

weber.tec 944 P67 195,00 kg

weber.tec 945 P63 190,00 kg

weber.tec EP P60 od 131,00 kg

weber.tec EP 11 P60 133,00 kg

weber.tec EP 16 P60 155,00 kg

weber.tec EP 19 P60 147,00 kg

weber.tec EP 39 P60 od 133,00 kg

weber.tec EP 42 P60 125,00 kg

weber.tec EP 45 P60 od 75,00 kg

weber.tec EP 48 P60 od 96,00 kg

weber.tec EP SG P60 od 131,00 kg

weber.tec EP TE P62 126,00 kg

weber.tec FM 93 P60 95,00 kg

weber.tec PA P22 56,00 l

weber.tec PU K 25 P60 67,00 szt.

weber.tec Superflex 10 P26 19,34 l

weber.tec Superflex B 240 P65 121,00 m.b.
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Cennik produktów Weber

Informacje zawarte w Cenniku nie stanowią oferty  
w rozumieniu prawa cywilnego.

Nazwa produktu
Grupa 

towaro-
wa

Cena netto 
za jedn. 

sprzedaży 
[zł]

Jedn. 
sprzed.

weber.tec Superflex D 2 24 kg P27 40,20 kg

weber.tec Superflex D 2 płyn 15 kg P27 51,25 kg

weber.tec Superflex D 2 proszek 15 kg P27 19,00 kg

weber.tec Superflex D24 P27 36,75 kg

weber.tec uni 120/70 P17 7,50 m.b.

weber.tec uni MM / MD P17 od 7,90 szt.

weber.tec uni NW / NZ P17 13,50 szt.

weber.therm Montagetool P39 698,00 szt.

weber.therm SLD-5 P11 od 197,10 opak.

weber.therm SRD-5 P11 od 279,28 opak.

weber.therm TX40 M8x127 P39 82,34 szt.

weber.ton AquaBalance P04 30,15 kg

weber.ton color P04 24,75 kg

weber.ton lazur P04 od 34,82 kg

weber.xerm 855 P57 4,25 kg

weber.xerm KM Flex P57 3,40 kg

weberad KZ P07 11,99 opak.

weberbase BIAŁY P08 2,89 kg

weberbase UNI S P08 1,56 kg

weberbase UNI W P08 1,85 kg

webercem plan 10 P23 1,42 kg

webercem plan 60 P23 1,20 kg

weberdeko szablon CB P11 od 40,00 szt.

weberdeko szablon CS P11 od 40,00 szt.

weberdeko szablon KN P11 od 41,50 szt.

weberdeko szablon ST P11 od 41,50 szt.

weberep KB Duo P23 6,30 kg

weberep R4 Duo P23 3,76 kg

weberfix EASY P12 1,70 kg

Nazwa produktu
Grupa 

towaro-
wa

Cena netto 
za jedn. 

sprzedaży 
[zł]

Jedn. 
sprzed.

weberfloor 1000 PLUS P21 1,10 kg

weberfloor FIBROCEM P21 2,50 kg

weberfloor mikrocement P20 od 29,00 kg

webermix beton B30 P21 1,10 kg

webermix beton B50 P21 1,20 kg

weberpan flex P11 19,00 kg

weberpan WOOD P11 162,00 m²

webersan Krem iniekcyjny  
(weber.tec 946)

P67 od 179,35 opak.

webersys chips P22 210,00 kg

webersys mix PU P22 6,60 kg

webertec bitumal P26 12,57 kg

webertec NOMIX P63 2,00 kg

webertec prim protect P60 od 43,00 kg

webertec PU protect matt P60 od 155,00 kg

webertec PU protect satin P60 od 155,00 kg

webertec silanosil P62 245,00 l

webertec Superflex 2K P26 14,90 l

webertec Superflex D3 płyn P27 38,65 kg

webertec Superflex D3 proszek P27 6,09 kg

webertec wax protect P22 74,00 kg

zaślepki systemowe do łączników  
weber.therm SRD i SLD STR/EPSB  
– zaślepka styropian biały

P11 45,63 opak.

zaślepki systemowe do łączników  
weber.therm SRD i SLD STR/EPSG  
– zaślepka styropian grafitowy

P11 55,67 opak.

zaślepki systemowe do łączników  
weber.therm SRD i SLD STR/MIWO  
– zaślepka wełna mineralna

P11 83,03 opak.

zaślepki systemowe do łączników weber.
therm SRD i SLD STR/RHS  
– zaślepka pianka rezolowa

P11 140,45 opak.
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tynk hydrofilowy 
do aplikacji ręcznej i mechanicznejweber.pas topdry AquaBalance

Tynki strukturalne

tynk silikonowyweber TD341

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznejweber.pas premium

tynk silikatowo-silikonowyweber TD336

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD36A/30B15
baranek:  
1,5 mm

aplikacja 
ręczna:  

2,2–2,6 kg/m² 

aplikacja 
mechaniczna:
2,2–2,9 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /  

opakowanie 
30 kg

14,48 434,40

14WTD36A/30B20
baranek: 
2,0 mm

aplikacja 
ręczna:  

3,1–3,5 kg/m²

aplikacja 
mechaniczna:
3,1–3,8 kg/m²

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD341/30B10 baranek: 1,0 mm 1,5–2,0 kg/m²

wiadro 30 kg 24

A /  
opak. 30 kg

13,77 413,10

14WTD341/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5–3,0 kg/m²
A /  

opak. 30 kg

14WTD341/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5–4,0 kg/m²
A /  

opak. 30 kg

14WTD341/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5–3,0 kg/m²
A /  

opak. 30 kg

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD34P/30B15
baranek:  
1,5 mm

aplikacja ręczna 
2,4-2,7 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /  

opakowanie 
30 kg

12,37 371,10

aplikacja  
mechaniczna  
2,5-2,9 kg/m²

14WTD34P/30B20
baranek:  
2,0 mm

aplikacja ręczna 
3,4-3,9 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /  

opakowanie 
30 kg

aplikacja  
mechaniczna  
3,5-4,0 kg/m²

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD336/30B10 baranek: 1,0 mm 1,5–2,0 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /

opakowanie  
30 kg

11,76 352,80
14WTD336/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5–3,0 kg/m²

14WTD336/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5–4,0 kg/m²

14WTD336/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5–3,0 kg/m²
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Tynki strukturalne

tynk silikatowo-silikonowy 
do aplikacji ręcznej i mechanicznejweber.pas extraclean

tynk silikatowyweber TD331

tynk silikonowo-akrylowyweber TD325

tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznejweber.pas topflex

tynk polimerowo-mineralnyweber TM314

* Tabela dopłat do tynków na str. 8

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD331/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5–3,0 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /

opakowanie  
30 kg

10,97 329,1014WTD331/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5–4,0 kg/m²

14WTD331/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5–3,0 kg/m²

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD33E/30B15 baranek: 1,5 mm

aplikacja ręczna 
2,4–2,7 kg/m²; 

aplikacja mech.  
2,5–2,9 kg/m² 

wiadro 30 kg 24
A /  

opakowanie 
30 kg

10,31 309,30

14WTD33E/30B20 baranek: 2,0 mm

aplikacja ręczna 
3,4–3,9 kg/m²; 

aplikacja mech. 
3,5–4,0 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /

opakowanie
30 kg

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD325/30B15 baranek: 1,5 mm 2,5–3,0 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /  

opak. 30 kg
11,16 334,80

14WTD325/30B20 baranek: 2,0 mm 3,5–4,0 kg/m²

14WTD325/30K15 kornik: 1,5 mm 2,0–2,5 kg/m²

14WTD325/30K20 kornik: 2,0 mm 2,5–3,0 kg/m²

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD32T/30B15 baranek: 1,5 mm

aplikacja ręczna 
2,4–2,7 kg/m²

wiadro 30 kg 24
A /  

opakowanie 
30 kg

9,46 283,80aplikacja  
mechaniczna  
2,5–2,9 kg/m²

Kod produktu
Struktura  

i uziarnienie 
Zużycie Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTM314/25B15 baranek: 1,5 mm 2,5–3,0 kg/m²
worek 25 kg 42

C /  
opakowanie 

25 kg
2,93 73,25

14WTM314/25B20 baranek: 2,0 mm 3,0–3,5 kg/m²
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Tynki mozaikowe

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnegoweber.pas stone

tynk mozaikowy marmolitweber TD352

Kod produktu Kolor Uziarnienie Kolor miki Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw 
/ min. wielkość 

zamówienia

Cena jedn.  
za kg netto (zł)

Cena za opak. 
netto (zł)

Granit

14WTD35S/25M12/G1 G1

1,2 mm
bez miki

3,3-3,8 kg/m² wiadro 25 kg
C / 

opak. 25 kg

19,89 497,25

14WTD35S/25M12/G2 G2 19,89 497,25

14WTD35S/25M12/G3 G3 naturalna 22,59 564,75

Piaskowiec

14WTD35S/25M08/P1 P1
0,8 mm

bez miki
2,5-3,0 kg/m² wiadro 25 kg

C /  
opak. 25 kg

19,89 497,25

14WTD35S/25M08/P2 P2 naturalna 22,59 564,75

Hematyt

14WTD35S/25M10/H1 H1

1,0 mm

naturalna

3,0-3,5 kg/m² wiadro 25 kg
C /  

opak. 25 kg
22,59 564,7514WTD35S/25M10/H2 H2

czarna, naturalna
14WTD35S/25M10/H3 H3

Obsydian

14WTD35S/25M10/O1 O1

1,0 mm

czarna, naturalna

3,0-3,5 kg/m² wiadro 25 kg
C  

opak. 25 kg
22,59 564,7514WTD35S/25M10/O2 O2 srebrna

14WTD35S/25M10/O3 O3 czarna

Turmalin

14WTD35S/25M10/T1 T1

1,0 mm

naturalna

3,0-3,5 kg/m² wiadro 25 kg
C /  

opak. 25 kg
22,59 564,7514WTD35S/25M10/T2 T2 czarna, naturalna

14WTD35S/25M10/T3 T3 czarna

Kalcyt

14WTD35S/25M10/K1 K1

1,0 mm

czarna, naturalna

3,0-3,5 kg/m² wiadro 25 kg
C /  

opak. 25 kg
22,59 564,7514WTD35S/25M10/K2 K2 złota

14WTD35S/25M10/K3 K3 czarna

Kod produktu Kolor Uziarnienie Zużycie 
Opako - 
wanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa 
dostaw /

min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. 
za kg

netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD352/25M30/0077 0077

3,0 mm 5–7 kg/m²

wiadro 25 kg 24
A /  

opakowanie 
25 kg

19,32 483,00

14WTD352/25M30/M051 M051

14WTD352/25M30/N002 N002

14WTD352/25M30/M059 M059

14WTD352/25M30/M058 M058

14WTD352/25M30/M055 M055

14WTD352/25M30/M052 M052

14WTD352/25M30/M050 M050

14WTD352/25M30/M053 M053

14WTD352/25M30/M043 M043

14WTD352/25M30/N001 N001

14WTD352/25M15/0040 0040

1,5 mm 3–4 kg/m²

14WTD352/25M15/M080 M080

14WTD352/25M15/M024 M024

14WTD352/25M15/N004 N004

14WTD352/25M15/N003 N003

14WTD352/25M15/M074 M074

14WTD352/25M15/0075 0075

14WTD352/25M15/M062 M062

14WTD352/25M15/M065 M065
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Tynki mozaikowe

tynk mozaikowy gramaplastweber TD351

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznejweber.pas mosaic

Kod produktu Kolor Uziarnienie Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa 
dostaw /

min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. 
za kg

netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD351/25M16/MA10 MA10

1,0–1,6 mm 4–5 kg/m² wiadro 25 kg 24
A /  

opakowanie 
25 kg

14,92 373,00

14WTD351/25M16/MA20 MA20

14WTD351/25M16/MA30 MA30

14WTD351/25M16/KO10 KO10

14WTD351/25M16/KO20 KO20

14WTD351/25M16/KO30 KO30

14WTD351/25M16/AL10 AL10

14WTD351/25M16/AL20 AL20

14WTD351/25M16/AL30 AL30

14WTD351/25M16/BU10 BU10

14WTD351/25M16/BU20 BU20

14WTD351/25M16/BU30 BU30

14WTD351/25M16/AG10 AG10

14WTD351/25M16/AG20 AG20

14WTD351/25M16/AG30 AG30

14WTD351/25M16/AM10 AM10

14WTD351/25M16/AM20 AM20

14WTD351/25M16/AM30 AM30

14WTD351/25M16/LA10 LA10

14WTD351/25M16/LA20 LA20

14WTD351/25M16/LA30 LA30

14WTD351/25M16/HE10 HE10

14WTD351/25M16/HE20 HE20

14WTD351/25M16/HE30 HE30

Kod produktu Kolor Uziarnienie Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa 
dostaw /

min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. 
za kg

netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTD355/15M10/OP10 OP10

0,8–1,2 mm
do  

3,5 kg/m²
wiadro 15 kg 33

A /  
opakowanie 

15 kg
14,15 212,25

14WTD355/15M10/OP11 OP11

14WTD355/15M10/OP12 OP12

14WTD355/15M10/OP20 OP20

14WTD355/15M10/OP21 OP21

14WTD355/15M10/OP22 OP22

14WTD355/15M10/OP30 OP30

14WTD355/15M10/OP31 OP31

14WTD355/15M10/OP32 OP32

14WTD355/15M10/OP40 OP40

14WTD355/15M10/OP41 OP41

14WTD355/15M10/OP42 OP42

14WTD355/15M10/OP50 OP50

14WTD355/15M10/OP51 OP51

14WTD355/15M10/OP52 OP52

14WTD355/15M10/OP60 OP60

14WTD355/15M10/OP61 OP61

14WTD355/15M10/OP62 OP62

14WTD355/15M10/OP70 OP70

14WTD355/15M10/OP71 OP71

14WTD355/15M10/OP72 OP72

14WTD355/15M10/OP80 OP80

14WTD355/15M10/OP81 OP81

14WTD355/15M10/OP82 OP82
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modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy  
o różnych możliwościach wykończenia powierzchniweber.pas modelino C

Wykończenie dekoracyjne

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy  
do wykonywania imitacji deskiweber.pas modelino D

bejca akrylowa do imitacji deski i cegływeber.ton lazur

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu Kolor Uziarnienie Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa  
dostaw /

min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. 
za kg

netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

Imitacja cegły

14WTDMOD/25C05/AL1 AL1

ok. 0,5 mm 2,0–2,8 kg/m² wiadro 25 kg 24
A/ 

opak. 25 kg

13,99 349,75
14WTDMOD/25C05/KO1 KO1

14WTDMOD/25C05/AG1 AG1

14WTDMOD/25C05/KR1 KR1

14WTDMOD/25C05/AL2 AL2

15,49 387,25
14WTDMOD/25C05/KO2 KO2

14WTDMOD/25C05/AG2 AG2

14WTDMOD/25C05/KR2 KR2

Imitacja betonu architektonicznego

14WTDMOD/25C10/BE1 BE1

ok. 0,8 mm 2,0–2,8 kg/m² wiadro 25 kg 24
A / 

opak. 25 kg
13,94 348,5014WTDMOD/25C10/BE2 BE2

14WTDMOD/25C10/BE3 BE3

Wykończenie na gładko

14WTDMOD/25C02
kolornik 

Navigator
do 0,5 mm 2,0–2,8 kg/m² wiadro 25 kg 24

D / 
opak. 25 kg

14,04 351,00

Kod produktu Kolor Uziarnienie Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa  
dostaw /

min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. 
za kg

netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTDMOD/25D05/DES DES do 0,5 mm 2,0–2,5 kg/m² wiadro 25 kg 24
A / 

opak. 25 kg
14,09 352,25

Kod produktu Kolor Zużycie* Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa 
dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. 
za kg

netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WFZLAZ/05/BIE1 kora brzozy (biały)

ok. 0,20 kg/m2  
(1 malowanie)

ok. 0,35 kg/m2  
(2 malowania)

wiadro 5 kg 72
A /  

opakowanie 
5 kg

38,33 191,65

14WFZLAZ/05/SZA2 jasnoszary

34,82 174,10

14WFZLAZ/05/PAL3
palisander 

(ciemny brąz)

14WFZLAZ/05/SOS4 sosna jasna

14WFZLAZ/05/ORZ5 orzech ciemny

14WFZLAZ/05/TEA6 teak

14WFZLAZ/05/MAJ7 mahoń jasny

14WFZLAZ/05/JES8 jesion

14WFZLAZ/05/MAC9 mahoń ciemny

14WFZLAZ/05/CZ10 heban (czarny)
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Farby fasadowe

silikonowa farba fasadowaweber FZ391

silikonowa farba dyspersyjnaweber.ton color

silikatowa farba fasadowaweber FZ381

akrylowa farba fasadowaweber FZ371

farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalanceweber.ton AquaBalance

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.
** Tabela dopłat do farb na str. 8

Kod produktu Zużycie* Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WFZ391/10 ok. 0,25 kg/m² 
(1 malowanie)
ok. 0,40 kg/m² 
(2 malowania)

wiadro 10 kg 33
A /

opakowanie 10 kg
32,99 329,90

14WFZ391/25 wiadro 25 kg 24
A /

opakowanie 25 kg
28,25 706,25

Kod produktu Zużycie* Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WFZ39C/25

ok. 0,25 kg/m² 
(1 malowanie)
ok. 0,40 kg/m² 
(2 malowania)

wiadro 25 kg 24
A /

opakowanie 25 kg
24,75 618,75

Kod produktu Zużycie* Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WFZ381/25

ok. 0,3 kg/m² 
(1 malowanie)
ok. 0,5 kg/m² 

(2 malowania)

wiadro 25 kg 24
A /

opakowanie 25 kg
26,40 660,00

Kod produktu Zużycie* Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WFZ371/10 ok. 0,25 kg/m² 
(1 malowanie)
ok. 0,40 kg/m² 
(2 malowania)

wiadro 10 kg 33
A /

opakowanie 10 kg
29,99 299,90

14WFZ371/25 wiadro 25 kg 24
A /

opakowanie 25 kg
25,99 649,75

Kod produktu Zużycie* Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WFZ36A/25

ok. 0,25 kg/m² 
(1 malowanie)  
ok. 0,40 kg/m²  
(2 malowania)

wiadro 25 kg 24
A /  

opak. 25 kg
30,15 753,75
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Wykończenie dekoracyjne

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejaniaweberpan wood

Dopłaty do tynków i farb w palecie Navigator

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan woodweberpan flex

Grupa produków Grupa dopłat Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł]

Tynki

Grupa 1 3,20

Grupa 2 6,20

Grupa 3 8,10

Farby

Grupa 1 10,25

Grupa 2 23,70

Grupa 3 29,90

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHPAN/25 ok. 2,5 kg/m² wiadro 25 kg
C /  

opak. 25 kg
19,00 475,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m²
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHDES
15 szt. 

ok. 4,8 m²
C / opakowanie 15 sztuk 162,00 777,60
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Zaprawy klejowe

klej do wełny mineralnej, 
do mocowania płyt i do zatapiania siatkiweberbase UNI W

biały klej do styropianu białego i grafitowego, 
wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatkiweberbase BIAŁY

klej do styropianu białego i grafitowego,  
do mocowania płyt i do zatapiania siatkiweberbase UNI S

klej do styropianu białego i grafitowego,  
do mocowania płyt i do zatapiania siatkiweber KS122

klej do mocowania styropianu białego i grafitowegoweber KS112

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WKS122/25

przyklejanie płyt  
3,5–4,0 kg/m2;

zatapianie siatki 
3,0–3,5 kg/m2

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,82 45,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WKS112/25 3,5–4,0 kg/m² worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,43 35,75

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KSUNIS/25

przyklejanie płyt 
ok. 3,5–4,5 kg/m²;
zatapianie siatki  

3,0–3,5 kg/m²

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,56 39,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KSBIAL/25

przyklejanie płyt 
ok. 3,5–4,5 kg/m²; 
zatapianie siatki 
ok. 3,5–4,0 kg/m²

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
2,89 72,25

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KSUNIW/25

przyklejanie płyt 
ok. 4,0–6,0 kg/m²; 
zatapianie siatki 
ok. 4,5–5,0 kg/m²

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,85 46,25



10

S
y

st
em

y
 o

ci
ep

le
ń

Zaprawy klejowe

klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego,  
wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatkiweber KS143

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej,  
styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mmweber KS126

przyspieszacz wiązania klejów do ociepleńweberad KZ

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej,  
styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mmweber KS123

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WKS123/25

przyklejanie płyt: pianka rezolowa 
i wełna 5,0–6,0 kg/m² 

styropian 3,5–4,5 kg/m²; 
zatapianie siatki:

pianka rezolowa i wełna
5–7 kg/m²
styropian

ok 3,5–4,5 kg/m²

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
2,26 56,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WKS126/25

przyklejanie płyt: 
styropian 3,5–4,5 kg/m²;

wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m²;
zatapianie siatki:  

styropian 3,5–4,5 kg/m²
wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m²

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
2,59 64,75

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WKS143/25

przyklejanie płyt: 
styropian 4–5 kg/m²

wełna 5–6 kg/m²;
zatapianie siatki: 

wełna, styropian ok. 5 kg/m²
tynkowanie  

ok. 1,4 kg/m²/mm grub.

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
3,28 82,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za opak.
netto [zł]

14WPCAKZ/300
1 opakowanie na 1 worek 

25 kg kleju
pojemnik 300 g

C / 
karton – 18 opakowań 

300 g
11,99
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Preparaty gruntujące

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym  
pod tynki weber.pasweber.prim compact

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokreweber PG221

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,  
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacjeweber PG212

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPG212/05

min. 0,2 kg/m²

kanister 5 kg 78
A / 

opakowanie 5 kg
21,10 105,50

14WPG212/10 kanister 10 kg 44
A / 

opakowanie 10 kg
19,99 199,90

NOWOŚĆ

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPG221/05/W000 biały

0,1–0,2 kg/m²

wiadro 5 kg 72
A /

opakowanie 
5 kg

19,50 97,50

14WPG221/05/P000 brązowy

14WPG221/05/L000 żółty

14WPG221/05/R000 czerwony

14WPG221/05/B000 niebieski

14WPG221/05/U000 szary

14WPG221/05/G000 zielony

14WPG221/05/H000 grafitowy

14WPG221/20/W000 biały

wiadro 20 kg 24
A /

opakowanie 
20 kg

17,15 343,00

14WPG221/20/P000 brązowy

14WPG221/20/L000 żółty

14WPG221/20/R000 czerwony

14WPG221/20/B000 niebieski

14WPG221/20/U000 szary

14WPG221/20/G000 zielony

14WPG221/20/H000 grafitowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPG22C/05

0,15–0,25 kg/m²

wiadro 5 kg 72
A /

opakowanie 5 kg
12,99 64,95

14WPG22C/20 wiadro 20 kg 24
A /

opakowanie 20 kg
10,99 219,80
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Preparaty gruntujące, środki czyszczące

lakier do tynków mozaikowychweber PC246

płyn do konserwacji  
oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonówweber PC243

płyn do czyszczenia elewacjiweber PC241

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł,  
strukturze granitu oraz piaskowcaweber PG225

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPG225/05/LA92 LA92

0,3–0,35 kg/m²

wiadro 
5 kg

72
A / 

opak. 5 kg

26,99 134,95
14WPG225/05/LA84 LA84

14WPG225/05/LA94 LA94

36,05 180,2514WPG225/05/AM14 AM14

14WPG225/05/AL94 AL94

14WPG225/20/LA92 LA92

wiadro 
20 kg

24
A / 

opak. 20 kg

24,40 488,00
14WPG225/20/LA84 LA84

14WPG225/20/LA94 LA94

34,35 687,0014WPG225/20/AM14 AM14

14WPG225/20/AL94 AL94

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPC241/05 0,1–0,3 kg/m² kanister 5 kg 78
C / 

opakowanie 5 kg
22,80 114,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPC243/10
ok. 0,15 kg/m² 
(1 malowanie)

kanister 
10 kg

44
C / 

opakowanie 10 kg
29,45 294,50

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPC246/15/20 20

ok. 0,15 kg/m² 
(1 malowanie)

wiadro 
15 kg

33
D / 

opakowanie 15 kg
34,30 514,50

14WPC246/15/32 32

14WPC246/15/33 33

14WPC246/15/TR transparent
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Płyty izolacyjne z pianki rezolowej

płyta izolacyjna z pianki rezolowejweber PH930 (Kooltherm K5)

Kod produktu Grubość

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła λD  
[W/m∙K]

Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m² 
netto [zł]

Cena za opak. 
netto [zł]

14WPH930/20 20 mm 0,021 8,64 m² C / paczka 18 płyt 123,00 1062,72

14WPH930/30 30 mm 0,021 5,76 m² C / paczka 12 płyt 143,00 823,68

14WPH930/40 40 mm 0,021 6,72 m² D / paczka 14 płyt 190,00 1276,80

14WPH930/50 50 mm 0,020 5,28 m² C / paczka 11 płyt 238,00 1256,64

14WPH930/60 60 mm 0,020 4,8 m² C / paczka 10 płyt 285,80 1371,84

14WPH930/70 70 mm 0,020 3,84 m² C / paczka 8 płyt 333,50 1280,64

14WPH930/80 80 mm 0,020 3,36 m² C / paczka 7 płyt 381,00 1280,16

14WPH930/90 90 mm 0,020 2,88 m² C / paczka 6 płyt 428,00 1232,64

14WPH930/100 100 mm 0,020 2,88 m² C / paczka 6 płyt 476,00 1370,880

14WPH930/120 120 mm 0,020 2,4 m² D / paczka 5 płyt 572,00 1372,80

14WPH930/140 140 mm 0,021 1,92 m² D / paczka 4 płyty 664,00 1274,88

14WPH930/160 160 mm 0,020 1,44 m² D / paczka 3 płyty 758,50 1092,24

14WPH930/180 180 mm 0,020 1,44 m² D / paczka 3 płyty 901,00 1297,44

14WPH930/200 200 mm 0,020 1,44 m² D / paczka 3 płyty 963,00 1386,72
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Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

wbijany łącznik mechaniczny  
do mocowania systemów ociepleniowychweber.therm SLD-5

wkręcany łącznik mechaniczny  
do mocowania systemów ociepleniowychweber.therm SRD-5

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD

Kod produktu
Długość  

[mm]

Maksymalna grubość 
izolacji [mm]  
A, B, C, D/E

Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSRD/115 115 80 / 60

100 szt.
D / 

opakowanie 100 sztuk

279,28

14WPHSRD/135 135 100 / 80 320,83

14WPHSRD/155 155 120 / 100 391,00

14WPHSRD/175 175 140 / 120 446,88

14WPHSRD/195 195 160 / 140 539,98

14WPHSRD/215 215 180 / 160 582,93

14WPHSRD/235 235 200 / 180 627,36

14WPHSRD/255 255 220 / 200 704,69

14WPHSRD/275 275 240 / 220 817,85

14WPHSRD/295 295 260 / 240 909,51

Kod produktu
Długość  

[mm]

Maksymalna grubość 
izolacji [mm]  
A, B, C, D/E

Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSLD/095 95 60 / 40

100 szt.
D / 

opakowanie 100 sztuk

197,10

14WPHSLD/115 115 80 / 60 209,19

14WPHSLD/135 135 100 / 80 214,62

14WPHSLD/155 155 120 / 100 230,04

14WPHSLD/175 175 140 / 120 257,78

14WPHSLD/195 195 160 / 140 294,73

14WPHSLD/215 215 180 / 160 336,83

14WPHSLD/235 235 200 / 180 378,94

14WPHSLD/255 255 220 / 200 557,99

14WPHSLD/275 275 240 / 220 623,19

14WPHSLD/295 295 260 / 240 694,73

Kod produktu Nazwa Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSTR/EPSB
STR/EPSB  

– zaślepka styropian biały

100 szt.
D / 

opakowanie 
100 sztuk

45,63

14WPHSTR/EPSG
STR/EPSG  

– zaślepka styropian grafitowy
55,67

14WPHSTR/MIWO
STR/MIWO  

– zaślepka wełna mineralna
83,03

14WPHSTR/RHS
STR/RHS  

– zaślepka pianka rezolowa
140,45

Kod produktu Nazwa Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHEJT/VT2G VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony

100 szt.
D / 

opakowanie 
100 sztuk

382,71

14WPHEJT/SBL140 SBL 140 plus – talerzyk 140 mm 282,30

14WPHEJT/VT90 VT 90 – talerzyk 90 mm 186,20



15

S
y

st
em

y
 o

ci
ep

le
ń

Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRDweber.therm Montagetool

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,  
o gramaturze > 160 g/m²weber PH912

bit do montażu łączników weber.therm SRDweber.therm TX40 M8x95,5

klej poliuretanowy do przyklejania styropianuweber PPU-2 

wydajna piana montażowaweber PPU-1 65

piana montażowaweber PPU-1 

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za szt.
netto [zł]

14WPU015 1 sztuka D / 1 sztuka 698,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za szt.
netto [zł]

14WPU018 1 sztuka D / 1 sztuka 82,34

Kod produktu Opakowanie Ilość opak. na palecie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m²
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPH912/TT
1 rolka 
55 m²

33
C / 

 1 opakowanie
5,89 323,95

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,  
o gramaturze > 145 g/m²weber PH913

Kod produktu Opakowanie Ilość opak. na palecie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m²
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPH913/AK
1 rolka 
55 m²

33
C / 

 1 opakowanie
5,39 296,45

Kod produktu Opakowanie Wydajność
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHPU2/45 pojemnik 750 ml 45 l
C /  

karton 12 pojemników
46,80

Kod produktu Opakowanie Wydajność
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHPU1/65 pojemnik 830 ml 65 l
C /  

karton 12 pojemników
44,20

Kod produktu Opakowanie Wydajność
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHPU1/45 pojemnik 750 ml 45 l C / karton 12 pojemników 35,00
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Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

czyścik do pian poliuretanowychweber PU cleaner

szablon tynkarski „stara cegławeberdeko szablon ST 

szablon tynkarski „cegła bostońska”weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła standard”weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „kamień naturalny”weberdeko szablon KN

taśma odcinająca do tynków modelarskich 

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHPUC pojemnik 500 ml
C /  

karton 12 pojemników
23,10

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za szt.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSZA/ST/50
50 sztuk 
54,2 m²

D / opakowanie 50 sztuk 41,50 2075,00

14WPHSZA/ST/25
25 sztuk
27,1 m²

D / opakowanie 25 sztuk 43,00 1075,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za szt.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSZA/CB/50
50 sztuk 
52,6 m²

D / opakowanie 50 sztuk 40,00 2000,00

14WPHSZA/CB/25
25 sztuk
26,3 m²

D / opakowanie 25 sztuk 42,00 1050,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za szt.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSZA/CS/50
50 sztuk 
46,8 m²

A / opakowanie 50 sztuk 40,00 2000,00

14WPHSZA/CS/25
25 sztuk
23,4 m²

A / opakowanie 25 sztuk 42,00 1050,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za szt.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHSZA/KN/50
50 sztuk 

50 m²
D / opakowanie 50 sztuk 41,50 2075,00

14WPHSZA/KN/25
25 sztuk

25 m²
D / opakowanie 25 sztuk 43,00 1075,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14WPHTAS rolka 66 m.b. A / 1 rolka 20,10
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Systemy podłogowe

Systemy
podłogowe
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wylewka samopoziomująca  
do układania ręcznegoweber.floor POZIOM

błyskawiczna masa szpachlowaweber.floor 4045

samopoziomujący podkład podłogowy  
do układania maszynowegoweber.floor 4150

Masy samopoziomujące

samopoziomująca masa szpachlowaweber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa  
o wysokiej wytrzymałościweber.floor 4020

samopoziomujący podkład podłogowy  
wzmocniony włóknamiweber.floor 4310

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy  
wzmocniony włóknamiweber.floor 4320

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4010/25/PL
ok. 1,7 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /  
paleta 1050 kg

3,00 75,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4020/25
ok. 1,7 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /  
paleta 1050 kg

3,35 83,75

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4045/25
ok. 1,6 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /
opakowanie 25 kg

6,10 152,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLPOZI/25
ok. 1,7 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

2,80 70,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4150/25
ok. 1,7 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /  
paleta 1050 kg

3,25 81,25

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4310/25/PL
ok. 1,7 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /
opakowanie 25 kg

4,10 102,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4320/25/PL
ok. 1,7 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /
opakowanie 25 kg

5,50 137,50
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Jastrychy i betony

płynny jastrych cementowyweber.floor FLOW

szybki jastrych cementowyweberfloor 1000 PLUS

jastrych cementowyweber.floor 1000

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałościweber.floor RAPID

szybkowiążące spoiwo  
do wykonywania jastrychów cementowychweberfloor FIBROCEM

sucha mieszanka betonowawebermix beton B30

szybka mieszanka betonowa  
o bardzo wysokiej wytrzymałościwebermix beton B50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL1000/25
ok. 2,0 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

1,03 25,75

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL10PL/25
ok. 2,0 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

1,10 27,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLFLOW/25
ok. 1,95 kg/m2 

na 1 mm
worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

2,00 50,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLRAPI/25
ok. 2,0 kg/m² 

na 1 mm
worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

1,70 42,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLFCEM/20
1,8–3,5  

kg/m2/1 cm
worek 20 kg 48

C /  
paleta 960 kg

2,50 50,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WMXB30/25 ok. 1,9 kg/m²/1 mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,10 27,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WMXB50/25 ok. 2,0 kg/m²/1 mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,20 30,00
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posypka utwardzająca z węglikiem krzemu  
do standardowej eksploatacjiweber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu  
do intensywnej eksploatacjiweber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu  
do bardzo intensywnej eksploatacjiweber.floor HB PLUS 1.5

Betonowe posadzki przemysłowe

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLHB60/25 szary

4,0–6,0 kg/m² worek 25 kg 42

B /  
paleta 1050 kg

2,20 55,00

14FLHB60/25/CZ czerwony D /  
3 palety 3150 kg

3,75 93,75

14FLHB60/25/GR grafitowy 4,10 102,50

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLHB30/25 szary

4,0–6,0 kg/m² worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

3,00 75,00

14FLHB30/25/CZ czerwony D /  
3 palety 3150 kg

4,50 112,50

14FLHB30/25/GR grafitowy 5,00 125,00

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLHB15/25 szary

4,0–6,0 kg/m² worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

4,60 115,00

14FLHB15/25/CZ czerwony D /  
3 palety 3150 kg

6,20 155,00

14FLHB15/25/GR grafitowy 6,70 167,50
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Betonowe posadzki przemysłowe

impregnat krzemianowo-polimerowy  
do posadzek betonowychweber.floor LIT protect

impregnat polimerowy  
do posadzek betonowych i jastrychówweber.floor HB protect

rozpuszczalnikowy preparat  
do pielęgnacji posadzek betonowychweber.tec PA

jednoskładnikowa masa poliuretanowa  
do wypełniania i uszczelniania dylatacjiweber.tec PU K 25

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TECPA0/20 ok. 0,1–0,3 l/m2 kanister 20 l
B / 

opakowanie 20 l
56,00 1120,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLHBPR/10 ok. 0,1–0,3 kg/m2 kanister 10 kg 54
B /  

opakowanie 10 kg
28,00 280,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLLITP/10 ok. 0,1–0,3 kg/m2 kanister 10 kg 54
B /  

opakowanie 10 kg
39,00 390,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie Ilość opak. na palecie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14PUK250/006
w zależności od 

szczeliny dylatacyjnej 
25-450 cm3/1 m.b.

kartusz 600 ml karton 12 szt.
C / 

opakowanie 600 ml
67,00

profil z pianki poliuretanowej  
do wypełniania szczelin dylatacjisznur dylatacyjny

Kod produktu Średnica Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m.b. 
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH9750/100/06 6 mm 100 m C / 100 m 2,27 226,80

14PH9750/50/10 10 mm 50 m C / 50 m 1,60 80,00

14PH9750/80/30 30 mm 80 m C / 80 m 4,50 360,00



22

S
y

st
em

y
 p

od
ło

go
w

e
Posadzki i powłoki dekoracyjne

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścianwebertec wax protect NOWOŚĆ

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowywebertec prim protect NOWOŚĆ

satynowy lakier poliuretanowy, transparentnywebertec PU protect satin NOWOŚĆ

matowy lakier poliuretanowy, transparentnywebertec PU protect matt NOWOŚĆ

cienkowarstwowy beton dekoracyjnyweberfloor mikrocement NOWOŚĆ

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FLMIKR/18/BI biały bazowy
ok. 1,5 kg/m² 

 na 1 mm
wiadro 18 kg 24

C / opakowanie 
18 kg

29,00 522,00

14FLMIKR/18/JS jasnoszary 31,00 558,00

14FLMIKR/18/CS ciemnoszary 32,00 576,00

Kod produktu Kolor Zużycie 
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PUMATT/072

transparent ok. 0,15 kg/m²

puszka 0,72 kg
D / opakowanie 

0,72 kg
225,00 162,00

14PUMATT/480
kanister + butelka 

4,8 kg
C / opakowanie 

4,8 kg
155,00 744,00

Kod produktu Kolor Zużycie 
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PUSATI/072

transparent ok. 0,15 kg/m²

puszka 0,72 kg
D / opakowanie 

0,72 kg
225,00 162,00

14PUSATI/480
kanister + butelka 

4,8 kg
C / opakowanie 

4,8 kg
155,00 744,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg 
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PRPROT/072
0,15–0,3 kg/m²

puszka 0,72 kg
D / opakowanie 

0,72 kg
59,00 42,48

14PRPROT/500 kanister 5 kg C / opakowanie 5 kg 43,00 215,00

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg 
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WAXPRO/04 transparent 0,08–0,1  kg/m² wiadro 4 kg
C / opakowanie 

4 kg
74,00 296,00
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Renowacja posadzek przemysłowych

samopoziomujący podkład  
pod posadzki przemysłoweweber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomująca posadzka  
cementowa pod duże obciążeniaweber.floor 4610 Industry Top

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4602/25
ok. 1,7 kg/m2  

na 1 mm
worek 25 kg 42

B / 
opakowanie 25 kg

6,00 150,00

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4610/25 szary
ok. 1,7 g/m²  

na 1 mm
worek 25 kg 42

B /  
opakowanie 25 kg

8,50 212,50

polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC)  
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniomweber.rep 751

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP751/25/PL

1,5–2,5 kg  
suchej

mieszanki 
na 1 m², zależnie 
od szorstkości 

podłoża

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
5,88 147,00

jednokomponentowa,  
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mmweber.rep 752

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP752/25/PL
ok. 2 kg/1 m2 na 
1 mm grubości 

warstwy
worek 25 kg 42 C / opakowanie 25 kg 4,28 107,00

jednokomponentowa,  
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mmweber.rep 753

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP753/25/PL
ok. 2 kg/1 m2 na 
1 mm grubości 

warstwy
worek 25 kg 42 C / opakowanie 25 kg 3,80 95,00
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Preparaty gruntujące i akcesoria 

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użyciaweber.prim start

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPGSTA/05 0,1–0,4 kg/m² kanister 5 kg 78
A /  

opakowanie 5 kg
10,50 52,50

preparat do gruntowania podłoży – koncentratweber.floor 4716

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4716/05 0,1–0,2 kg/m²  
w zależności 

od rodzaju podłoża 
i jego chłonności

kanister 5 kg 78 B / opak. 5 kg 37,00 185,00

14FL4716/10 kanister 10 kg 44 D / opak. 10 kg 37,00 370,00

14FL4716/30 kanister 30 kg 12 B / opak. 30 kg 33,00 990,00

grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użyciaweber.prim kwarc

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PGKWAR/05
w zależności 
od podłoża  

0,1–0,15 kg na 1 m²
wiadro 5 kg 78

B / 
opakowanie 5 kg

25,00 125,00

siatka podłogowa z włókna szklanegoweber.floor 4945

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m²
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4945/50 ok. 1,1 m/m²
1 rolka 
50 m²

C /  
1 opakowanie

12,00 600,00

dylatacja obwodowa z gąbkiweber.floor 4960

Kod produktu Przekrój Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m.b.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4960/15/30x5 5 x 30 mm
1 rolka 
15 m.b.

D /
1 opakowanie

5,80 87,00

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”weber.floor 4965

Kod produktu Przekrój Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m.b.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FL4965/50/1515 15 x 15 mm 1 paczka 
50 m.b.

C /  
1 opakowanie

4,70 235,00

14FL4965/50/3030 30 x 30 mm 9,00 450,00
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wilgotne kruszywo ceramicznekeramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramicznekeramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramicznekeramzyt budowlany L

Keramzyt izolacyjny i budowlany

suche kruszywo ceramicznekeramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramicznekeramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramicznekeramzyt izolacyjny L

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK811/w55/izol-S

ok. 510 kg/m3

worek 55 l 30
D /  

paleta 1650 l
820,00 45,10

14KLK811/BB15izol-S big-bag 1,5 m3 1
D /  

paleta 1,5 m3
640,00 960,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK861/w55/izol-M

ok. 320 kg/m3

worek 55 l 30
C /  

paleta 1650 l
800,00 44,00

14KLK861/BB20/izol-M big-bag 2,00 m3 1
C /  

paleta 2,0 m3
600,00 1200,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK881/w55/izol-L

ok. 290 kg/m3

worek 55 l 30
C /  

paleta 1650 l
780,00 42,90

14KLK881/BB20/izol-L big-bag 2,00 m3 1
C /  

paleta 2,0 m3
560,00 1120,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK812/BB15/bud-S 510 kg/m3 big-bag 1,5 m³ 1
D / 

paleta 1,5 m3
620,00 930,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK862/BB20/bud-M 320 kg/m3 big-bag 2,00 m³ 1
D /

paleta 2,00 m3
600,00 1200,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK882/BB20/bud-L ok. 290 kg/m3 big-bag 2,00 m3 1
C /  

paleta 2,00 m3
540,00 1080,00
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Keramzyt specjalistyczny

wilgotne kruszywo ceramicznekeramzyt do zapraw

wilgotne kruszywo ceramicznekeramzyt impregnowany

suche kruszywo ceramicznekeramzyt podsypkowy

wilgotne kruszywo ceramicznekeramzyt antypoślizgowy

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK802/BB15/dozapr 550 kg/m3 big-bag 1,5 m³ 1
D / 

paleta 1,5 m3
560,00 840,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK885/BB20/impreg 290 kg/m3 big-bag 2,0 m³ 1
D / 

paleta 2,00 m3
580,00 1160,00

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK824/BB15/pods 500 kg/m3 big-bag 1,5 m³ 1
D / 

paleta 1,50 m3
710,00 1065,00

14KLK824/w55/pods 500 kg/m3 worek 55 l 30
D / 

paleta 1650 l
950,00 52,25

Kod produktu
Gęstość 

nasypowa
Opakowanie

Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za 1 m3
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14KLK826/w55/antypos 420 kg/m3 worek 55 l 30
D / 

paleta 1650 l
780,00 42,90
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Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy 
wymieszać: jeden worek (55 l) Leca® KERAMZYTU, trzy 
worki posadzki cementowej weber.floor 1000 (25 kg) wraz 
z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować 
odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:
1.  keramzyt w betoniarce zamoczyć  

w ½ ilości wody zarobowej
2.  odczekać ok. 5 minut
3.  dodać suchą mieszankę weber.floor 1000  

i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5.  ułożyć lekki beton i pielęgnować  

zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych  
w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki

Wytrzymałość
Gęstość suchego 
lekkiego betonu

Wydajność

MPa kg/m3 m3

Leca® KERAMZYT 
izolacyjny M

1 worek 55 l

5,0 1435 0,068
weber.floor 1000 3 worki 25 kg 75 kg

Woda 11,8 l

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki
Wytrzymałość

Gęstość suchego 
lekkiego betonu

Wydajność

MPa kg/m3 m3

Leca® KERAMZYT 
izolacyjny L

1 worek 55 l

4,5 1473 0,059
weber.floor 1000 3 worki 25 kg 75 kg

Woda 11 l

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.

Keramzyt specjalistyczny
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dwuskładnikowa, grubowarstwowa,  
polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)webertec Superflex 2K

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowawebertec bitumal

bitumiczna masa dekarskaweber.tec 911

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok  
przeciwwilgociowych i ochronnychweber.tec 901

Hydroizolacje bitumiczne

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa  
polimerowo-bitumicznaweber.tec Superflex 10

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,  
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacjeweber PG212

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC901/30
0,05-0,5 l/m²

wiadro 30 l 18
C /  

opakowanie 30 l
16,90 507,00

14TEC901/05 wiadro 5 l 96 C / opakowanie 5 l 24,00 120,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SUP010/30 3,5–4,5 l/m2 wiadro 30 l 18
C /  

opakowanie 30 l
19,34 580,20

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SUP02K/30 3,6–4,8 l/m2 wiadro 30 l 18
C /  

opakowanie 30 l
14,90 447,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TECBAL/10
0,5–1,0  

kg/m2/warstwę
wiadro 10 kg 55

C /  
opakowanie 10 kg

12,57 125,66

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC911/14
ok. 1,25 kg/m2  

1 mm grubości
puszka 14 kg 45

D /  
opakowanie 14 kg

27,00 378,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPG212/05

min. 0,2 kg/m²

kanister 5 kg 78
A / 

opakowanie 5 kg
21,10 105,50

14WPG212/10 kanister 10 kg 44
A / 

opakowanie 10 kg
19,99 199,90

NOWOŚĆ
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Hydroizolacje mineralne

hydraulicznie wiążąca,  
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniającaweber.tec 930

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,  
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniającaweber.tec Superflex D24

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa  
mikrozaprawa uszczelniającaweber.tec Superflex D2

dwuskładnikowa,  
elastyczna mikrozaprawa uszczelniającawebertec Superflex D3

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC930/25/8C
4 kg/m2  

dla grubości 
powłoki 2 mm

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
6,90 172,50

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniającaweber.tec 824

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC824/20/SUPD1

2,8 kg/m2  
warstwa o grubości 

2 mm nakładana 
w 2 przejściach

worek 20 kg 48
C /  

opakowanie 20 kg
16,05 321,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SUPD24/24 3,5–4,5 kg/m2 wiadro 24 kg 18
D /  

opakowanie 24 kg
36,75 881,97

Kod produktu Opakowanie Ilość opak. na palecie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SUP0D2/15/PLYN
(komp. A)  

wiadro 15 kg płyn
24 C / opakowanie 15 kg 51,25 768,75

14SUP0D2/15/PROS
(komp. B)  

wiadro 15 kg proszek
24 C / opakowanie 15 kg 19,00 285,00

14SUP0D2/24
(komp. A + B)  
wiadro 24 kg

18 C / opakowanie 24 kg 40,20 964,80

14SUP0D2/06
(komp. A + B) 
wiadro 6 kg

60 C / opakowanie 6 kg 52,80 316,80

Kod produktu Zużycie (A+B) Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SUP0D3/16/PLYN

1,35 kg/m²/mm

(komp. A)
wiadro 16 kg płyn

24
C /  

opakowanie 16 kg
38,65 618,40

14SUP0D3/16/PROS
(komp. B)

worek 16 kg proszek
48

C /  
opakowanie 16 kg

6,09 97,44
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Hydroizolacje mineralne / Powłoki hydroizolacyjne

szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniającaweber.tec 931 S

cementowa szpachlówka  
do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i fasetweber.tec 933

szybkowiążąca zaprawa  
do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniemweber.tec 935

elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa  
do wykonywania powłok uszczelniającychweber.tec 827 S

grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użyciaweber.prim kwarc

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC931/25 3–8 kg/m2 worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
7,40 185,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC933/25
1,8 kg/m2 

na warstwę 
o grubości 1 mm

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
9,15 228,75

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC935/10

na 1 dm3 objętości 
gotowej zaprawy 
ok. 2 kg suchego 

proszku

wiadro 10 kg 40
C / 

opakowanie 10 kg
25,80 258,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PGKWAR/05
w zależności 
od podłoża  

0,1–0,15 kg na 1 m²
wiadro 5 kg 78

B / 
opakowanie 5 kg

23,20 116,00

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrzweber.tec 822

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC822/03/JS

ok. 1,2 kg/m²

wiadro 3 kg 105 C / opak. 3 kg 27,56 82,68

14TEC822/07/JS wiadro 7 kg 75 C / opak. 7 kg 26,50 185,50

14TEC822/24/JS wiadro 24 kg 24 C / opak. 24 kg 21,60 518,40

NOWOŚĆ

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC827/02/S

betonowoszary

1,5–2,5 kg/m²  
zależnie 

od zastosowania; 
grubość warstwy 

od 1,2 do 2 mm

puszka 2 kg
C /  

opakowanie 2 kg
228,00 456,00

14TEC827/08/S puszka 8 kg
C /  

opakowanie 8 kg
165,50 1324,00
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Środki uszczelniające / Akcesoria

jednoskładnikowa masa poliuretanowa  
do wypełniania i uszczelniania dylatacjiweber.tec PU K 25

Kod produktu Zużycie Opakowanie Ilość opak. na palecie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14PUK250/006
w zależności od 

szczeliny dylatacyjnej 
25-450 cm3/1 m.b.

kartusz 600 ml karton 12 szt.
C / 

opakowanie 600 ml
67,00

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnychweber.tec uni 120/70

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH971U/50/120/70 rolka 50 m.b.
C /  

rolka 50 m.b.
7,50 / m.b. 375,00

taśma uszczelniającaweber.tec 828 DB 75/150

Kod produktu Kolor Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za metr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC828/10/DB150
żółty

rolka 10 m C / opakowanie 10 m 25,50 255,00

14TEC828/50/DB75 rolka 50 m C / opakowanie 50 m 13,00 650,00

mankiet uszczelniającyweber.tec 828 MD / MDK

Kod produktu Rozmiar Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.  
netto [zł]

14TEC828/MD 200 x 200 mm
karton 10 szt. C / karton 10 szt.

640,00

14TEC828/MDK 140 x 140 mm 380,00

narożnik uszczelniającyweber.tec 828 DI / DA

Kod produktu Rodzaj Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.  
netto [zł]

14TEC828/DI wewnętrzny
karton 10 szt. C / karton 10 szt. 310,00

14TEC828/DA zewnętrzny



34

H
y

d
ro

iz
ol

ac
je

 
Akcesoria

taśma z laminowanego PVC  
do uszczelnienia dylatacjiweber.tec Superflex B 240

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m²  
do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznychweber PH913

mankiet do uszczelniania przejść rurweber.tec uni MM / MD

Nazwa produktu Kod produktu Rozmiar Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak. 
netto [zł]

weber.tec uni MM 14PH9720/MALY 120 x 120 mm
karton 10 szt.

C /  
karton 10 szt.

79,00

weber.tec uni MD 14PH9720/DUZY 425 x 425 mm 330,00

narożnik uszczelniającyweber.tec uni NW / NZ

Nazwa produktu Kod produktu Rodzaj Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak. 
netto [zł]

weber.tec uni NW 14PH9730/UNI-W wewnętrzny
karton 10 szt.

C /  
karton 10 szt.

135,00
weber.tec uni NZ 14PH9730/UNI-Z zewnętrzny

Kod produktu Szerokość Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za metr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SUP240/30/B 24 cm rolka 30 m
C /  

opakowanie 30 m
121,00 3630,00

Kod produktu Opakowanie Ilość opak. na palecie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m²
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPH913/AK
1 rolka 
55 m²

33
C / 

 1 opakowanie
5,39 296,45

profil z pianki polietylenowej (PE)  
do wypełniania szczelin dylatacjisznur dylatacyjny

Kod produktu Średnica Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m.b. 
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH9750/100/06 6 mm 100 m C / 100 m 2,27 226,80

14PH9750/50/10 10 mm 50 m C / 50 m 1,60 80,00

14PH9750/80/30 30 mm 80 m C / 80 m 4,50 360,00
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Płynne membrany

bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt  
na bazie żywicy epoksydowejMariseal Aqua Primer

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MAPRIM/20

transparent
0,10–0,20 kg/m2  

w 1 albo 
2 warstwach

puszka 20 kg
D /  

240 kg
113,50 2270,00

14MAPRIM/04 puszka 4 kg
C /  

opakowanie 4 kg
143,50 574,00

jednoskładnikowa, płynna,  
wysoce elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjnaMariseal 250

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MSE250/25/7047 jasnoszary

1,4–2,5 kg/m2

puszka 25 kg

C / opakowanie 
25 kg

57,50 1437,50

14MSE250/25/9010 biały
D /  

300 kg

14MSE250/06/7047 jasnoszary
puszka 6 kg

C / opakowanie 
6 kg

63,50 381,00
14MSE250/06/9010 biały

dwuskładnikowa, poliuretanowa,  
wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjnaMariseal 300

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MSE300/1705/9010 biały – RAL 9010 2,0–2,5 kg/m2 puszki 17,5 kg 
D /  

210 kg
63,70 1114,75

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa  
do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego Mariseal 400

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MSE400/20/7035
jasnoszary – 

RAL 7035

0,12–0,25 kg/m2  
w 1 albo 2 

warstwach

puszka 20 kg
D /  

240 kg

191,10 3822,00

14MSE400/20/3011
czerwony – 

RAL 3011
177,45 3549,00

14MSE400/20/7001
srebrnoszary – 

RAL 7001
191,10 3822,00

14MSE400/20/9003 biały – RAL 9003 177,45 3549,00

14MSE400/05/7035
jasnoszary – 

RAL 7035

puszka 5 kg

C / opakowanie 
5 kg

217,45 1087,25

14MSE400/05/7001
srebrnoszary – 

RAL 7001
217,45 1087,25

14MSE400/05/9003 biały – RAL 9003
D /  

125 kg
202,45 1012,25

14MSE400/05/3011
czerwony – 

RAL 3011
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Płynne membrany / Akcesoria

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa   
do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszegoMaritrans MD

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MTRANS/01

transparentny
0,12–0,25 kg/m2  

w 1 albo 2 
warstwach

puszka 1 kg
C / opakowanie 

1 kg
256,80 256,80

14MTRANS/05 puszka 5 kg
C / opakowanie 

5 kg
223,70 1118,50

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania  
w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowegoMariseal 420

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MSE420/20/7035
jasnoszary – 

RAL 7035

0,4–0,6 kg/m2  
w 2 warstwach

puszka 20 kg

D /  
12 puszek 20 kg 

(240 kg)
209,89 4197,83

14MSE420/20/7001
srebrnoszary – 

RAL 7001

D /  
25 puszek 5 kg 

(125 kg)

209,89 4197,83

14MSE420/20/3011 red 199,91 3998,14

14MSE420/20/9003 biały – RAL 9003 199,91 3998,14

14MSE420/05/7001
srebrnoszary – 

RAL 7001 puszka 5 kg
231,15 1155,75

14MSE420/05/9003 biały – RAL 9003 224,90 1124,51

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia,  
płynna membrana do obróbek detali w PUR SystemMariseal Detail

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za l
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MDETAI/06
2,0–3,0 kg/m² 
w dwóch lub 

trzech warstwach
wiadro 6 kg

36 kartonów  
po 4 sztuki

C /  
opakowanie 6 kg

99,22 595,32

tkanina techniczna do wzmacniania  
membran hydroizolacyjnych PUR SystemMariseal Fabric

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za metr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14MFABRI/02x100

1,05 m2/m2

0,2 m x 100 m
C /  

0,2 m x 100 m
4,10 410,24

14MFABRI/1x100 1 m x 100 m
C /  

1 m x 100 m
17,63 1763,45
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Kruszywa dekoracyjne

płatki dekoracyjnewebersys chips

mieszanka barwnych piasków kwarcowychwebersys mix PU

Kod produktu Kolor Opakowanie
Grupa dostaw /  

min. wielkość 
zamówienia

Cena jedn. za kg 
netto [zł]

Cena za opak. 
netto [zł]

14PHCHPS/005/01 01

worek 0,5 kg

D /  
opakowanie 0,5 kg

210,00 105,00

14PHCHPS/005/02 02

14PHCHPS/005/03 03

14PHCHPS/005/05 05

14PHCHPS/005/07 07

14PHCHPS/005/08 08

14PHCHPS/005/09 09

14PHCHPS/005/10 10

14PHCHPS/005/11 11

14PHCHPS/005/12 12

14PHCHPS/005/13 13

14PHCHPS/005/16 16

C /  
opakowanie 0,5 kg

14PHCHPS/005/17 17

14PHCHPS/005/18 18

14PHCHPS/005/19 19

14PHCHPS/005/20 20

14PHCHPS/005/21 21

Kod produktu Kolor Uziarnienie Opakowanie
Grupa dostaw 
/ min. wielkość 

zamówienia

Cena jedn. za kg 
netto [zł]

Cena za opak. 
netto [zł]

14PHP1PU/25/M01 M01

0,1–0,4 mm worek 25 kg

C /  
opakowanie 25 kg

6,60 165,00

14PHP1PU/25/M02 M02

14PHP1PU/25/M03 M03

14PHP1PU/25/M04 M04

14PHP1PU/25/M05 M05

14PHP1PU/25/M06 M06

D /  
2 worki (50 kg)

14PHP1PU/25/M07 M07

14PHP1PU/25/M08 M08

14PHP1PU/25/M09 M09

14PHP1PU/25/M10 M10

14PHP1PU/25/M11 M11

14PHP1PU/25/M12 M12

14PHP1PU/25/M13 M13

14PHP1PU/25/M14 M14

14PHP1PU/25/M15 M15
C /  

opakowanie 25 kg

14PHP1PU/25/M16 M16
D /  

2 worki (50 kg)

14PHP2PU/25/M01 M01

0,4–0,8 mm worek 25 kg

C /  
opakowanie 25 kg

6,60 165,00

14PHP2PU/25/M02 M02

14PHP2PU/25/M03 M03

14PHP2PU/25/M04 M04

14PHP2PU/25/M05 M05

D /  
2 worki (50 kg)

14PHP2PU/25/M06 M06

14PHP2PU/25/M07 M07

14PHP2PU/25/M08 M08

14PHP2PU/25/M09 M09

14PHP2PU/25/M10 M10

14PHP2PU/25/M11 M11

14PHP2PU/25/M12 M12

14PHP2PU/25/M13 M13

14PHP2PU/25/M14 M14

14PHP2PU/25/M15 M15
C /  

opakowanie 25 kg

14PHP2PU/25/M16 M16
D /  

2 worki (50 kg)
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Kleje do płytek / Elastyczne kleje do płytek

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrzweber ZP412

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZP412/25 ok. 1,6 kg/m²/mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,55 38,75

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastycznościweber ZP413

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZP413/25 ok. 1,6 kg/m²/mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
2,10 52,50

uelastyczniony cementowy klej do gresuweberfix EASY

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14ZPEASY/25 ok. 1,5 kg/m²/mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,70 42,50

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasyweber ZP414

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZP414/25 ok. 1,6 kg/m²/mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
3,15 78,75

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnychweber ZP415

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZP415/25 ok. 1,6 kg/m²/mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
3,70 92,50



41

U
kł

ad
an

ie
 p

ły
te

k

Odkształcalne kleje do płytek / Zaprawy fugowe

wysokoodkształcalny klej cementowy
do płytek wielkoformatowychweber.xerm 855

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14XER855/20/PL 1,6 kg/m²/mm worek 20 kg 42
C /  

paleta 840 kg
4,25 85,00

odkształcalny klej cementowy do gresuweber.xerm KM Flex

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14XERKMF/25 1,5 kg/m²/mm worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
3,40 85,00

elastyczna fuga do płytek ceramicznych,  
uszlachetniona tworzywem sztucznymweber.fug 877

Kod produktu Nr koloru Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FUG877/15/3D cementowoszary 0,7–2,3 kg/m²/mm worek 15 kg
C / 

opakowanie 15 kg
9,00 135,00

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe,  
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacjeweber PG212

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPG212/05

min. 0,2 kg/m²

kanister 5 kg 78
A / 

opakowanie 5 kg
20,07 100,35

14WPG212/10 kanister 10 kg 44
A / 

opakowanie 10 kg
19,08 190,80

NOWOŚĆ

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użyciaweber.prim start

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WPGSTA/05 0,1–0,4 kg/m² kanister 5 kg 78
A /  

opakowanie 5 kg
10,50 52,50
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Produkty do hydroizolacji / Akcesoria

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrzweber.tec 822

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC822/03/JS

ok. 1,2 kg/m²

wiadro 3 kg 105 C / opak. 3 kg 27,56 82,68

14TEC822/07/JS wiadro 7 kg 75 C / opak. 7 kg 26,50 185,50

14TEC822/24/JS wiadro 24 kg 24 C / opak. 24 kg 21,60 518,40

NOWOŚĆ

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniającaweber.tec 824

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC824/20/SUPD1

2,8 kg/m2  
warstwa o grubości 

2 mm nakładana 
w 2 przejściach

worek 20 kg 48
C /  

opakowanie 20 kg
16,05 321,00

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnychweber.tec uni 120/70

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn.
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH971U/50/120/70 rolka 50 m.b.
C /  

rolka 50 m.b.
7,50 / m.b. 375,00

mankiet do uszczelniania przejść rurweber.tec uni MM / MD

Nazwa produktu Kod produktu Rozmiar Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak. 
netto [zł]

weber.tec uni MM 14PH9720/MALY 120 x 120 mm
karton 10 szt.

C /  
karton 10 szt.

79,00

weber.tec uni MD 14PH9720/DUZY 425 x 425 mm 330,00

narożnik uszczelniającyweber.tec uni NW / NZ

Nazwa produktu Kod produktu Rodzaj Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak. 
netto [zł]

weber.tec uni NW 14PH9730/UNI-W wewnętrzny
karton 10 szt.

C /  
karton 10 szt.

135,00
weber.tec uni NZ 14PH9730/UNI-Z zewnętrzny

profil z pianki polietylenowej (PE)  
do wypełniania szczelin dylatacjisznur dylatacyjny

Kod produktu Średnica Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za m.b. 
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH9750/100/06 6 mm 100 m C / 100 m 2,27 226,80

14PH9750/50/10 10 mm 50 m C / 50 m 1,60 80,00

14PH9750/80/30 30 mm 80 m C / 80 m 4,50 360,00
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Zaprawy budowlane

Zaprawy
budowlane
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cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPaweber ZM10 fix

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPaweber ZM5 uni

Zaprawy murarskie

cementowa zaprawa murarska, 5 MPaweber ZM5

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPaweber ZM5 fix

cementowa zaprawa murarska, 10 MPaweber ZM10

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZM005/25

ok. 35 kg/m²  
dla ściany o grub. 

1/2 cegły  
przy spoinie 10 mm

worek 25 kg 42
C / 

paleta 1050 kg
0,64 16,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZM010/25

ok. 35 kg/m²  
dla ściany o grub. 

1/2 cegły przy spoinie  
10 mm

worek 25 kg 42
C / 

paleta 1050 kg
0,68 17,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZMF05/25

ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny 
grub. 1 mm 

ok. 5 kg/m² dla ściany 
z gazobetonu o grub. 
24 cm i spoinie 3 mm*

worek 25 kg 42
C / 

paleta 1050 kg
0,78 19,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZMF10/25

ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny 
grub. 1 mm

ok. 5 kg/m² dla ściany  
z gazobetonu o grub. 
24 cm i spoinie 3 mm*

worek 25 kg 42
C / 

paleta 1050 kg
0,88 22,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZMU05/25

40–50 kg/m² dla ściany 
o grub. 1/2 cegły przy 

spoinie 10–12 mm; 
tynkowanie: ok. 

20 kg/m² tynku grub. 
10 mm*

worek 25 kg 42
C / 

paleta 1050 kg
0,75 18,75
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Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych / Zaprawy tynkarskie

zaprawa murarska do murowania  
cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPaweber ZK552

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych  
i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPaweber ZK557

cementowa obrzutka tynkarska 2 mmweber TP541

tynk cementowo-wapienny podkładowy,  
do pomieszczeń wilgotnychweber IP 18

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz 
o podwyższonej przyczepnościweber IP INTER

Kod produktu Nr koloru Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZK552/25/Z10 Z10 Antracyt
ok. 35 kg/m² dla 

ściany o grub. 1/2 
cegły, cegieł pełnych 

25 × 12 × 6,5 cm,  
przy spoinie 10 mm

worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

1,75 43,75
14WZK552/25/Z12 Z12 Grafit

14WZK552/25/Z18 Z18 Szary 1,20 30,00

14WZK552/25/Z22 Z22 Natural
D /  

paleta 1050 kg
2,90 72,50

Kod produktu Nr koloru Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZK557/25/F10 F10 Antracyt
ok. 4 kg/m²  

dla muru z cegieł 
25 × 12 × 6,5 cm, 

o wymiarach spoin 
12 × 12 mm

worek 25 kg 42

C /  
paleta 1050 kg

2,15 53,7514WZK557/25/F12 F12 Grafit

14WZK557/25/F18 F18 Classic

14WZK557/25/F22 F22 Natural
D /  

paleta 1050 kg
2,05 51,25

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTP541/25
ok. 4 kg/m² 

(przy pokryciu 
ok. 50%)

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
0,93 23,25

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WTP571/25/IP18
13–14 kg/m² 

przy warstwie grub.  
10 mm

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
0,82 20,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14IPINTE/25
10–11 kg/m²  

przy warstwie grub. 
10 mm

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
0,97 24,25
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Zaprawy tynkarskie  / Zaprawy specjalne

lekki tynk cementowo-wapienny,  
na zewnątrz i do wewnątrzweber IP PLUS

cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mmwebercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mmwebercem plan 10

błyskawiczna mieszanka do zakotwieńwebertec nomix

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14IPPLUS/25
11–12 kg/m²  

przy warstwie grub. 
10 mm

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
0,97 24,25

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZT601/25
ok. 20 kg/m²  

przy warstwie  
o grub. 10 mm

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,20 30,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14WZT602/25
ok. 20 kg/m²  

przy warstwie  
o grub. 10 mm

worek 25 kg 42
C /  

paleta 1050 kg
1,42 35,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TNOMIX/25
14-15 litrów 

mieszanki z worka 
25 kg

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
2,00 50,00



47

Naprawa i ochrona betonu

N
ap

ra
w

a 
i o

ch
ro

na
 b

et
on

u

Naprawa 
i ochrona

betonu



48

N
ap

ra
w

a 
i o

ch
ro

na
 b

et
on

u
Naprawa betonu

jednoskładnikowa, cementowa  
powłoka ochronna stali zbrojeniowejweber.rep 750

jednokomponentowa,  
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mmweber.rep 753

jednokomponentowa,  
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mmweber.rep 752

polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC)  
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniomweber.rep 751

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepnyweberep KB duo NOWOŚĆ

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnistaweberep R4 duo NOWOŚĆ

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REPKBD/25/PL

ochrona antykoro-
zyjna: ok. 0,19 kg/m.b. 
pręta zbrojeniowego  

Ø 14 mm na 
2 warstwy; mostek 

sczepny:
1,5–2,5 kg na 1 m2

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
6,30 157,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REPR4D/25/PL

ok. 1,9 kg/m2 
na 1 mm grubości 

warstwy lub
1,9 kg/dm3 uzupeł-

nianego ubytku

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
3,76 94,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP750/05

przy 2 warstwach 
ok. 190 g 

proszku/m.b. pręta 
zbrojeniowego 

o średnicy 14 mm

wiadro 5 kg 90 C / opakowanie 5 kg 21,00 105,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP751/25/PL

1,5–2,5 kg  
suchej

mieszanki 
na 1 m², zależnie 
od szorstkości 

podłoża

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
5,88 147,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP752/25/PL
ok. 2 kg/1 m2 na 
1 mm grubości 

warstwy
worek 25 kg 42 C / opakowanie 25 kg 4,28 107,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP753/25/PL
ok. 2 kg/1 m2 na 
1 mm grubości 

warstwy
worek 25 kg 42 C / opakowanie 25 kg 3,80 95,00
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Naprawa betonu

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,  
grubość warstwy 5–30 mmweber.rep 767

jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku,  
hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCCweber.rep 756

zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania  
i wygładzania powierzchni betonowychweber.rep 755

jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza  
typu PCC II + PCC IIIweber.rep 754

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,  
grubość warstwy 20–120 mmweber.rep 768

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,  
grubość warstwy 30–160 mmweber.rep 769

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP754/25/PL

ok. 1,9 kg/1 m2 
na 1 mm grubości 

warstwy lub 
1,9 kg/dm3 

uzupełnianego 
ubytku

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
5,06 126,50

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP755/25/PL
ok. 1,9 kg/m2  

na 1 mm grubości 
warstwy

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
2,92 73,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP756/25
ok. 1,8 kg/m2  

na 1 mm grubości 
warstwy

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
3,35 83,75

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP767/25

ok. 2 kg/m2 na 
warstwę o grubości 

1 mm;
ok. 2 kg na 1 dm3 
wypełnianego 

ubytku

worek 25 kg 40
C /  

opakowanie 25 kg
6,60 165,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP768/25

ok. 2 kg/m2 na 
warstwę o grubości 

1 mm;
ok. 2 kg na 1 dm3 
wypełnianego 

ubytku

worek 25 kg 40
C /  

opakowanie 25 kg
6,60 165,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REP769/25

ok. 2 kg/m2 na 
warstwę o grubości 

1 mm;
ok. 2 kg na 1 dm3 
wypełnianego 

ubytku

worek 25 kg 40
C /  

opakowanie 25 kg
6,60 165,00
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Naprawa betonu / Ochrona betonu

torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchąweber.rep ZT

Kod produktu Uziarnienie Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14REPZT2/25 do 2 mm ok. 20 kg/1 m2 
na 1 cm grubości 

warstwy
worek 25 kg 42

C /  
opakowanie 

25 kg
1,30 32,50

14REPZT4/25 do 4 mm

powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetoweweber.tec 771

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC771/15/1015 RAL 1015

0,2–0,4 l/m2  
na 2 warstwy 

(łącznie)
wiadro 15 l 24

D /  
opakowanie 15 l

38,60 579,00

14TEC771/15/3020 RAL 3020 181,00 2715,00

14TEC771/15/5015 RAL 5015 73,44 1101,59

14TEC771/15/6021 RAL 6021 48,80 732,00

14TEC771/15/7023 RAL 7023

38,60 579,00

14TEC771/15/7032 RAL 7032

14TEC771/15/7035 RAL 7035

14TEC771/15/7040 RAL 7040

14TEC771/15/8024 RAL 8024

14TEC771/15/9010 RAL 9010

elastyczna powłoka ochronna  
na podłoża betonowe i żelbetoweweber.tec 772

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC772/15/1015 RAL 1015

0,3–0,4 l/m2  
na 2 warstwy 

(łącznie)
wiadro 15 l 24

D /  
opakowanie 15 l

48,80 732,00

14TEC772/15/3020 RAL 3020 208,00 3120,00

14TEC772/15/5015 RAL 5015 87,35 1310,25

14TEC772/15/6021 RAL 6021 58,00 870,00

14TEC772/15/7023 RAL 7023

48,80 732,00

14TEC772/15/7032 RAL 7032

14TEC772/15/7035 RAL 7035

14TEC772/15/7040 RAL 7040

14TEC772/15/8024 RAL 8024

14TEC772/15/9010 RAL 9010

wodorozcieńczalny koncentrat  
do impregnacji hydrofobizującejwebertec silanosil

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

14TECSIL/01 0,10–0,15 l/m² roztworu butelka 1 l / karton 6 szt. C / opakowanie 1 l 245,00

hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanuweber.tec 773

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC773/10 transparent
0,1–1,0 l 

w zależności 
od materiału

puszka 10 l 50
C /  

opakowanie 10 l 
46,35 463,50

wysokowartościowa dyspersja  
do polepszania jastrychów, tynków, warstw sczepnychweber.ad 785

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH7850/30 0,15–0,4 kg/m2 kanister 30 kg 16 C / opak. 30 kg 47,00 1410,00
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obrzutka pod tynki renowacyjneweber.san 950

podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTAweber.san 952

zaprawa do wypełniania pustek w murze  
i zasklepiania otworów iniekcyjnychweber.tec 942

preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muruweber.tec 941

krem iniekcyjny na bazie silanów  
do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muruwebersan Krem iniekcyjny

tynk renowacyjny z certyfikatem WTAweber.san 953

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC941/20
20–50 kg na 1 m2 
rzutu poziomego 

muru
kanister 20 kg 24

C /  
opakowanie 20 kg

20,20 404,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC942/20

z worka 20 kg 
suchej zaprawy 

uzyskuje się około 
12 litrów płynnej 

zaprawy

worek 20 kg 42
C /  

opakowanie 20 kg
7,70 154,00

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC946/10  1,5 l na 1 m2 rzutu 
poziomego muru

wiadro 10 l 48 C / opakowanie 10 l 242,00 2420,00

14TEC946/006 kartusz 0,6 l karton 12 szt. C / opakowanie 0,6 l 179,35 179,35

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SAN950/25

dla obrzutki półkry-
jącej (pokrycie 50% 

pow.): 3–4 kg/m²;
dla obrzutki cało-
powierzchniowej: 

ok. 7 kg/m2

worek 25 kg 42
C /  

opakowanie 25 kg
4,25 106,25

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SAN952/25 szary
11–12 kg/m2 
na warstwę 

o grubości 10 mm
worek 25 kg 42

C /  
opakowanie 

25 kg
4,35 108,75

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SAN953/25 cementowoszary
 ok. 10 kg/m2 
na warstwę 

o grubości 10 mm
worek 25 kg 40

C /  
opakowanie 

25 kg
4,75 118,75
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wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowaweber.san Silikatfarbe

tynk wygładzającyweber.san 956

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SAN956/25
ok. 4,0 kg/m2 
na warstwę 

o grubości 3 mm
worek 25 kg 42

C /  
opakowanie 25 kg

4,90 122,50

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za litr
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14SANSIL/15/3A biały
0,2–0,35 l/m2  
na 1 powłokę

wiadro 15 l 24
D /  

opakowanie 15 l
33,00 495,00

Kod produktu Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za szt.
netto [zł]

14PH1000 1 sztuka C / 1 szt. 373,19

aplikator do kartuszy  
webersan Krem iniekcyjnyaplikator do webersan Krem iniekcyjny
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grunt na bazie żywicy epoksydowejweber.prim 807

żywica epoksydowa do gruntowania  
zaolejonych i wilgotnych podłożyweber.tec EP SG

Żywice gruntujące

żywica epoksydowa do gruntowania podłożaweber.tec EP 10

dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchniweber.tec EP 16

żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonuweber.tec EP 19

Kod produktu Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP1000/10 w zależności 
od rodzaju podłoża 

0,25–0,40 kg/m2

puszka 10 kg
C / 

opakowanie 10 kg
155,00 1550,00

14EP1000/30 puszka 30 kg
D / 

opakowanie 30 kg
131,00 3930,00

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP1600/12 transparent

w zależności 
od chłonności 

podłoża  
0,15–0,40 kg/m2

kanister 12 kg
D /  

opakowanie 12 kg
373,19 1 769,04

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP1900/12 transparent 0,15–0,28 kg/m2 puszka 12 kg
D / 

opakowanie 12 kg
147,00 1764,00

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EPSG00/12/7032 RAL 7032 w zależności 
od chłonności 

podłoża:  
0,6–1,0 kg/m2

puszka 12 kg
D /  

opakowanie 12 kg
155,00 1860,00

14EPSG00/30/7032 RAL 7032 puszka 30 kg
C /  

opakowanie 30 kg
131,00 3930,00

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PRI807/01/00 transparent

0,2–0,5 kg/m2 
na warstwę 

w zależności 
od stanu podłoża

puszka 1 kg C / opakowanie 1 kg 210,00 210,00
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Przygotowanie i naprawa podłoża / Posadzki i powłoki epoksydowe

naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymiweber.prim 806

żywica na bazie epoksydu  
dla suchych i lekko wilgotnych podłożyweber.tec 793

epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjnaweber.tec FM 93

przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni,  
z niewielką zawartością rozpuszczalnikaweber.tec EP 42

żywica epoksydowa do wykonywania posadzek  
i powłok ochronnychweber.tec EP 45

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za opak.
netto [zł]

14PRI806/006 transparent
jako środek wiążący 

w zaprawach ok. 0,25 
kg/dm3 zaprawy

puszka 0,6 kg
C /  

opakowanie 0,6 kg
180,00

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC793/01/00

transparent
0,2–0,4 kg/m2 
na 1 warstwę

puszka 1 kg karton 10 szt.
C /  

opakowanie 1 kg
210,00 210,00

14TEC793/08/00 puszka 8 kg 45
C /  

opakowanie 8 kg
165,00 1320,00

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14FM9300/1205 transparent
1,6 kg/1 m2/1 mm 

grubości warstwy
puszka 12,5 kg

D /  
opakowanie 12,5 kg

95,00 1187,50

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie 

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP4200/20 transparent

jako żywica 
do gruntowania 

podłoża  
0,25–0,40 kg/m2 

w przypadku 
stosowania 

laminatu z tkaniny 
szklanej  

1–1,5 kg/m²

puszka 20 kg
D /  

4 opakowania 20 kg
125,00 2500,00

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP4500/20/7023 RAL 7023

powłoka 
cienkowarstwowa: 

0,4–0,8 kg/m2 
 

powłoka 
grubowarstwowa: 

1,4 kg/m2/1 mm

puszka 20 kg
D / 

4 opakowania 
20 kg

75,00 1500,00
14EP4500/20/7032 RAL 7032

14EP4500/20/7035 RAL 7035

14EP4500/20/7040 RAL 7040

14EP4500/20/6010 RAL 6010
86,00 1720,00

14EP4500/20/6011 RAL 6011

14EP4500/20/9003 RAL 9003 85,00 1700,00

14EP45LX/20/7023 RAL 7023

powłoka 
cienkowarstwowa: 

0,5–1,0 kg/m2 

powłoka 
grubowarstwowa: 

1,6 kg/m2/1 mm

87,00 1740,00
14EP45LX/20/7032 RAL 7032

14EP45LX/20/7035 RAL 7035

14EP45LX/20/7040 RAL 7040

14EP45LX/20/6010 RAL 6010

90,00 1800,0014EP45LX/20/6011 RAL 6011

14EP45LX/20/9003 RAL 9003
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Posadzki i powłoki epoksydowe

barwna, dyspersyjna żywica epoksydowaweber.tec EP 48

żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni weber.tec EP 11

barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowejweber.tec EP 39

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP4800/15/7023 RAL 7023

0,2–0,3 kg/m2 
na 1 warstwę

puszka 15 kg
D / 

4 opakowania 15 kg

96,00 1440,00
14EP4800/15/7032 RAL 7032

14EP4800/15/7035 RAL 7035 97,00 1455,00

14EP4800/15/7040 RAL 7040 96,00 1440,00

14EP4800/15/7016 RAL 7016 97,00 1455,00

14EP4800/15/9003 RAL 9003

133,00 1995,00
14EP4800/15/9005 RAL 9005

14EP4800/15/1003 RAL 1003

14EP4800/15/5015 RAL 5015

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP1100/12/7023 RAL 7023 dla powierzchni 
betonowych 

0,35–0,40 kg/m2

dla tynku, jastrychu 
0,30–0,50 kg/m2

puszka 12 kg
D /  

opakowanie 12 kg
133,00 1596,00

14EP1100/12/7040 RAL 7040

Kod produktu Kolor Zużycie
Opakowanie

(składnik A+B)

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena za jedn. 
sprzedaży
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EP3900/15/7023 RAL 7023

podłoże gładkie: 
0,3–0,45 kg/m2

podłoże szorstkie: 
0,5–0,8 kg/m2

puszka 15 kg
D /  

opakowanie 15 kg
143,00 2145,0014EP3900/15/7032 RAL 7032

14EP3900/15/7040 RAL 7040

14EP3900/30/6010 RAL 6010

puszka 30 kg

D /  
opakowanie 30 kg

133,00 3990,0014EP3900/30/7023 RAL 7023
C /  

opakowanie 30 kg

14EP3900/30/7032 RAL 7032
D /  

opakowanie 30 kg
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Posadzki i powłoki epoksydowe / Posadzki i powłoki poliuretanowe

żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym  
do wykonywania powłok ochronnychweber.tec EP TE

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14EPTE00/25/3009 RAL 3009 0,40–0,50 kg/m2  
na 1 warstwę 
w zależności 

od stanu podłoża

puszka 25 kg
D / 

opakowanie 25 kg
126,00 3150,00

14EPTE00/25/9017 RAL 9017
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Żywice iniekcyjne

epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowychweber.tec 945

Kod produktu Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC945/01
ok. 1,1 kg żywicy  

na 1 litr wypełnianej 
rysy

puszka 1 kg karton 9 szt.
D /  

opakowanie 1 kg
190,00 190,00

żywica poliuretanowa  
do iniekcji rys przewodzących wodęweber.tec 944

Kod produktu Kolor Zużycie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14TEC944/01/3F żółto-szary
0,2 kg na 1 l 

spoin i pustek
pojemnik 1 kg 288

C /  
opakowanie 1 kg

195,00 195,00

piasek kwarcowy

Kod produktu Uziarnienie Opakowanie
Ilość opak. 
na palecie

Grupa dostaw /
min. wielkość  
zamówienia

Cena jedn. za kg
netto [zł]

Cena za opak.
netto [zł]

14PH9770/25/01-03 0,1–0,3 mm

worek 25 kg

42

D /  
opakowanie 25 kg

1,70 42,50

14PH9770/25/01-05 0,1–0,5 mm
C / opakowanie 

25 kg

14PH9770/25/07-12 0,7–1,2 mm

40

D /  
opakowanie 25 kg

14PH9770/25/04-08 0,4–0,8 mm
C / opakowanie 

25 kg

paker iniekcyjny

Kod produktu Długość Opakowanie
Grupa dostaw /

min. wielkość  
zamówienia

Cena za szt.
netto [zł]

14PH1011/M12/115 11,5 cm
1 sztuka

C / 
1 sztuka

12,00

14PH1011/M12/70 7 cm 11,00
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próbka kolorystyczna tynku Weber mokra

Kod produktu Grupa dostaw
Cena za szt.

netto [zł]

14USPR04
C / kolornik

D / kolor specjalny
20,00

kolornik weber.color NAVIGATOR

Kod produktu Grupa dostaw
Cena za szt.

netto [zł]

14USKOL1 C 122,00

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie

Kod produktu Wymiar Grupa dostaw
Cena za szt.

netto [zł]

14USPR02 12 cm x 24 cm C / kolornik
D / kolor specjalny

20,00

14USPR03 24 cm x 24 cm 25,00

przyrząd do wykonywania imitacji deski

Kod produktu Grupa dostaw
Cena za szt.

netto [zł]

14WPU014 C 33,00
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Dział sprzedaży – region północno-wschodni

Region Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Mail

1-2-3
Piotr Michalak regionalny menadżer sprzedaży 603 761 454 piotr.michalak@saint-gobain.com

Mateusz Chyła doradca projektowy 609 851 034 mateusz.chyla@saint-gobain.com

1

Łukasz  Zawadzki regionalny doradca sprzedaży 664 491 080 lukasz.zawadzki@saint-gobain.com

Dariusz Nisiewicz regionalny doradca sprzedaży 602 420 858 dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com

Błażej Łukasiewicz reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 885 blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com

Małgorzata Bielska reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 875 malgorzata.bielska@saint-gobain.com

2
Mirosława Napieralska regionalny doradca sprzedaży 505 199 826 miroslawa.napieralska@saint-gobain.com

Grzegorz Iwański reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej 602 735 955 grzegorz.iwanski@saint-gobain.com

3
Dawid Szpott regionalny doradca sprzedaży 668 311 447 dawid.szpott@saint-gobain.com

Grzegorz Spichalski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 725 200 056 grzegorz.spichalski@saint-gobain.com

Grzegorz Iwański reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej 602 735 955 grzegorz.iwanski@saint-gobain.com

4-5

Marzena Bielak regionalny menadżer sprzedaży 668 311 474 marzena.bielak@saint-gobain.com

Władysław Pawłowski doradca projektowy 662 155 889 wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com

Michał Samborski doradca projektowy 662 155 950 michal.samborski@saint-gobain.com

4

Artur Kołodziejak regionalny doradca sprzedaży 668 311 547 artur.kolodziejak@saint-gobain.com

Adrian Nowak regionalny doradca sprzedaży 602 421 205 adrian.nowak@saint-gobain.com

Grzegorz Rosik regionalny doradca sprzedaży 602 689 383 grzegorz.rosik@saint-gobain.com

Karolina Kośmicka regionalny doradca sprzedaży 602 420 821 karolina.kosmicka@saint-gobain.com

Michał Galbarczyk reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 662 284 665 michal.galbarczyk@saint-gobain.com

Piotr Kaba reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 605 977 807 piotr.kaba@saint-gobain.com

Paweł Dudek reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 873 pawel.dudek@saint-gobain.com

Jarosław Kucharski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 813 jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com

Jacek Michalczyk reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 886 jacek.michalczyk@saint-gobain.com

Jarosław Pletkus reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 728 950 668 jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com

5

Artur Olczyk regionalny doradca sprzedaży 728 919 714 artur.olczyk@saint-gobain.com

Jarosław Treczyński regionalny doradca sprzedaży 602 420 819 jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com

Karol Wiśniewski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 668 311 569 karol.wisniewski@saint-gobain.com

Dorota Zabieglik reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 818 dorota.zabieglik@saint-gobain.com

Jarosław Paradowski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 505 172 039 jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com

6-7-8
Andrzej Przywara regionalny menadżer sprzedaży 784 021 866 andrzej.przywara@saint-gobain.com

Marek Borówka doradca projektowy 723 416 608 marek.borowka@saint-gobain.com

6
Rafał Bołtuć regionalny doradca sprzedaży 602 421 256 rafal.boltuc@saint-gobain.com

Dariusz Ostapczuk reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 603 766 499 dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com

Konrad Dzienis reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 505 172 040 konrad.dzienis@saint-gobain.com

7

Krzysztof Furgał regionalny doradca sprzedaży 602 421 264 krzysztof.furgal@saint-gobain.com

Krzysztof Burzak reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 603 761 459 krzysztof.burzak@saint-gobain.com

Jerzy Jadeszko reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 883 jerzy.jadeszko@saint-gobain.com

Mariusz Bernecki reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 606 438 108 mariusz.bernecki@saint-gobain.com

8
Robert Micał regionalny doradca sprzedaży 602 421 272 robert.mical@saint-gobain.com

Łukasz Kędra reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 831 lukasz.kedra@saint-gobain.com

Piotr Gąsior menadżer sprzedaży kluczowych klientów 668 311 556 piotr.gasior@saint-gobain.com 
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5

Dział Obsługi Klienta

Region Imię i nazwisko Telefon Mail

1–8 Aleksandra Winiarska 
kierownik Działu Obsługi Klienta

22 70 15 506 aleksandra.winiarska@saint-gobain.com 

1 Agnieszka Marciniak 58 77 10 405 agnieszka.marciniak@saint-gobain.com

1 Warwara Truhn 58 77 10 403 warwara.truhn@saint-gobain.com

2 Ewa Czerwonka 58 77 10 401 ewa.czerwonka@saint-gobain.com

3 Wiesława Zielińska 22 70 15 503 wieslawa.zielinska@saint-gobain.com

4 Edyta Markowska 22 70 15 502 edyta.markowska@saint-gobain.com

4 Iwona Sawicka-Masełko 32 33 96 416 iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com

4 Agata Golik 22 70 15 501 agata.golik@saint-gobain.com

5 Katarzyna Sułkowska 22 70 15 505 katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com

6 Justyna Ładziak 22 70 15 504 justyna.ladziak@saint-gobain.com

7, 8 Iwona Szczepańska 41 26 67 304 iwona.szczepanska@saint-gobain.com

Reklamacje reklamacje.weber@saint-gobain.com

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK  
lub też poprzez platformę e-commerce (sklep.saint-gobain.pl).

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować  
do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
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Dział sprzedaży – region południowo-zachodni

LEGENDA:
RI – RIGIPS, ISOVER
FT – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne

Region Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Mail

9-10-11
Damian Gwizd regionalny menadżer sprzedaży 668 311 512 damian.gwizd@saint-gobain.com

Radosław Augustyniak doradca projektowy 603 761 455 radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com

9

Izabela Gola regionalny doradca sprzedaży 728 950 672 izabela.gola@saint-gobain.com

Aleksandra Wąsowska regionalny doradca sprzedaży 697 416 175 aleksandra.wasowska@saint-gobain.com

Lech Geniusz reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 721 200 337 lech.geniusz@saint-gobain.com

Paweł Brzeziński reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 845 pawel.brzezinski@saint-gobain.com

10 Paweł Majchrzak regionalny doradca sprzedaży 724 087 289 pawel.majchrzak@saint-gobain.com

11

Adam Kubiak regionalny doradca sprzedaży 602 420 861 adam.kubiak@saint-gobain.com

Artur Wróbel regionalny doradca sprzedaży 602 421 251 artur.wrobel@saint-gobain.com

Tomasz Zając reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 603 761 470 tomasz.zajac@saint-gobain.com

Michał Zdun reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 721 219 866 michal.zdun@saint-gobain.com

12-13
Damian Gwizd p.o. regionalny menadżer sprzedaży 668 311 512 damian.gwizd@saint-gobain.com

Michał Kurzeja doradca projektowy 602 420 842 michal.kurzeja@saint-gobain.com

12

Anna Hołubowicz regionalny doradca sprzedaży 602 421 277 anna.holubowicz@saint-gobain.com

Jacek Buczek reg. doradca sprzedaży 602 421 282 jacek.buczek@saint-gobain.com

Norbert Wiśniewski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 603 761 465 norbert.wisniewski@saint-gobain.com

Monika Klemczak reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 835 monika.klemczak@saint-gobain.com

13
Ewa Filipowicz regionalny doradca sprzedaży 785 965 089 ewa.filipowicz@saint-gobain.com

Robert Staroń reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 721 215 566 robert.staron@saint-gobain.com

14
Sabina Krok regionalny menadżer sprzedaży 602 421 262 sabina.krok@saint-gobain.com

Damian Klimeczko doradca projektowy 728 846 324 marcin.piotrowski@saint-gobain.com

14

Rafał Noga regionalny doradca sprzedaży 603 761 456 rafal.noga@saint-gobain.com

Tomasz Tochowicz regionalny doradca sprzedaży 602 421 220 tomasz.tochowicz@saint-gobain.com

Rafał Kępa regionalny doradca sprzedaży 602 420 844 rafal.kepa@saint-gobain.com

Marcin Piotrowski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 572 571 780 damian.klimeczko@saint-gobain.com

Wojciech Starnawski reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 602 420 847 wojciech.starnawski@saint-gobain.com

15-16
Leszek Rybak regionalny menadżer sprzedaży 605 977 835 leszek.rybak@saint-gobain.com

Rafał Spyrka doradca projektowy 664 907 728 rafal.spyrka@saint-gobain.com

15
Wojciech Surdyk regionalny doradca sprzedaży 602 421 265 wojciech.surdyk@saint-gobain.com

Artur Przybyciński reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej 602 420 834 artur.przybycinski@saint-gobain.com

16

Michał Wójcik
regionalny doradca sprzedaży,  

koordynator sprzedaży kamienia gipsowego
605 977 837 michal.wojcik@saint-gobain.com

Renata Barcik regionalny doradca sprzedaży 602 421 219 renata.barcik@saint-gobain.com

Krzysztof Sacharzec regionalny doradca sprzedaży 602 420 848 krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com

Bogdan Tułacz reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) 668 311 537 bogdan.tulacz@saint-gobain.com

Sławomir Krawiec reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) 724 121 033 slawomir.krawiec@saint-gobain.com

Katarzyna Falenta menadżer sprzedaży kluczowych klientów 668 821 580 katarzyna.falenta@saint-gobain.com
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Dział Obsługi Klienta

Region Imię i nazwisko Telefon Mail

9-16 Wioletta Łącka 
kierownik Działu Obsługi Klienta

41 35 69 199 wioletta.lacka@saint-gobain.com

9 Agnieszka Nowacka 41 35 69 231 agnieszka.nowacka@saint-gobain.com

10, 13 Dorota Rajca 41 35 69 311 dorota.rajca@saint-gobain.com

11 Joanna Szczubiał 41 35 69 149 joanna.szczubial@saint-gobain.com

12 Patrycja Nowacka 41 35 69 373 patrycja.nowacka@saint-gobain.com

14 Natalia Wilczyńska 41 35 69 237 natalia.wilczynska@saint-gobain.com

14, 15 Agata Kędzierska 41 35 69 179 agata.kedzierska@saint-gobain.com

16 Anna Szafranek 41 35 69 239 anna.szafranek@saint-gobain.com

16 Dorota Szarek 41 35 69 229 dorota.szarek@saint-gobain.com

Reklamacje reklamacje.weber@saint-gobain.com

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK  
lub też poprzez platformę e-commerce (sklep.saint-gobain.pl).

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować  
do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów
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DOK Sprzedaż Profesjonalna – podłogi i posadzki

Region Imię i nazwisko Telefon Mail

Iwona Dąbek 
kierownik Działu Obsługi Klienta

32 33 96 311 iwona.dabek@saint-gobain.com

1, 4, 6 Magdalena Wac 32 33 96 417 magdalena.wac@saint-gobain.com

2, 5 Beata Simon-Burdzińska 32 33 96 418 beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com

3 Agnieszka Nowak 32 33 96 414 agnieszka.nowak@saint-gobain.com

7 Magdalena Cieplak 32 33 96 411 magdalena.cieplak@saint-gobain.com

Dział sprzedaży inwestycyjnej – podłogi i posadzki

Region Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Mail

Waldemar Król regionalny menadżer sprzedaży 602 420 825 waldemar.krol@saint-gobain.com

1 Sławomir Juchimiuk regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 660 449 227 slawomir.juchimiuk@saint-gobain.com

2 Łukasz Kriks regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 602 420 889 lukasz.kriks@saint-gobain.com

3 Roman Kołodyński regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 666 018 733 roman.kolodynski@saint-gobain.com

4 Robert Rowiński regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 602 420 852 robert.rowinski@saint-gobain.com

5 Paweł Łukasiewicz regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 728 910 679 pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com

6 Piotr Choiński regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 505 172 054 piotr.choinski@saint-gobain.com

7 Robert Stalmach regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej 885 101 950 robert.stalmach@saint-gobain.com

Mariusz Klepczyński instruktor 505 172 055 mariusz.klepczynski@saint-gobain.com

Damian Przybylski instruktor 602 420 802 damian.przybylski@saint-gobain.com
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Dział sprzedaży – instruktorzy

Region Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Mail

1, 2, 3
Henryk Bonemberg instruktor 668 311 522 henryk.bonemberg@saint-gobain.com

Mirosław Winogrodzki instruktor 664 062 056 miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com

4, 5 Stanisław Sobczyk instruktor 668 311 528 stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com 

6, 7, 8 Andrzej Krawczyk instruktor 505 172 057 andrzej.krawczyk@saint-gobain.com

9, 10, 11 Mateusz Rudnicki instruktor 724 256 708 mateusz.rudnicki@saint-gobain.com

12, 13 Mariusz Kwiecień instruktor 602 421 292 mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com

14 Leszek Hadula instruktor 668 131 233 leszek.hadula@saint-gobain.com

15, 16 Tomasz Tarka instruktor 668 311 553 tomasz.tarka@saint-gobain.com

9

10 11

12

13
14

15

16

1
2

3

4
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Ogólne Warunki  Dostaw

Założenia:
  STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA WEBER (SOK) opisują zasady realizacji 

zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
  SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dni robocze 

od poniedziałku do piątku.

1.  Składanie zamówień

  Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty 
e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. 
na dobę 7 dni w tygodniu.

  Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer 
referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) 
dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer 
budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy 
osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie 
z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zama-
wiane ilości.

  Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest 
liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 
czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.

  Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub 
przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej 
sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu 
Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Do-
radcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu 
zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.

  WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wy-
łączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz nie-
standardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały 
przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona 
przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem na-
liczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana 
zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem 
w wysokości do 50% wartości zamówienia.

  Jakiekolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony 
harmonogram dostaw – zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej 
uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia. 

  Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub 
też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.

  WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie 
dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.

  Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona 
w obowiązującym cenniku WEBER.

  Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z po-
działem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie 
z SOK.

  Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są 
w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia 
na zamówieniu – Rodzaj samochodu – auto z windą, dopuszczalny 
tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzie-
lane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą 
w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie 
dostawy w zależności od dostępności transportu.

  Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER 
będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają ozna-
czenia na zamówieniu – dopisek KONTYNUACJA: faktura – FV/zamówienie 
– ZS/zlecenie produkcji – PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku 
od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlece-
nie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami 
produkcji, kolory specjalne – zgodnie z ustalonym wzorcem.

  Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności pro-
duktów:

 –  Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – 
termin realizacji według najdłuższego z nich;

 –  Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności 
ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego 
z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.

  Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
  W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamó-

wienia może ulec zmianie. 
  Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym 

najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

  WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy 
w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym 
zamówieniem.

  Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgod-
nego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem 
do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER 
zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub 
do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych 
kosztów realizacji zamówienia.

  Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ogranicze-
nia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec 
zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia 
komunikacyjne, czas pracy kierowcy.

  Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER do-
starcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz 
na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przy-
padkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą 
Dodatkowe Usługi Dostaw.

  Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu 
zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli 
samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 
lub w godzinach uzgodnionych z DOK.

  Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana 
będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne 
opłata wynosi 200 zł/h. 

  Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego 
towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, 
choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego 
dostawy. 

  Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, 
stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane 
na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.

  WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związa-
nymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h
WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca 
następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych 
do godziny 10:00. 

  Produkty ze statusem dostępności A, B.
  Produkty ze statusem dostępności C  

– realizacja możliwa za potwierdzeniem DOK. 
  Koszt dostawy:

 –  35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości 
do 2 opakowań produktu za każde opakowanie

 –  130 zł netto – za dostawę powyżej 2 opakowań produktu  
za każdą paletę 

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj 
zamówienia

Kategoria 
dostaw

Minimum logistyczne

Waga 
zamówienia  
(z paletami)

Wartość 
zamówienia  

(netto 
po rabatach)

Czas 
realizacji 

(dni robocze)

Drobnicowe
(weber.express)

A
do  

4 palet

bez 
ograniczeń

do 2 dni

B od 3 500 zł do 2 dni

Drobnicowe 
z windą

A
do  

4 palet

bez 
ograniczeń

do 2 dni

B od 3 500 zł do 2 dni

Całopojazdowe A, B, C od 23 do 24 t
bez 

ograniczeń
do 3 dni*

Częściowe
(weber.paczka)

A

powyżej  
4 palet

bez 
ograniczeń

do 4 dni
B

od 4 000 zł

C

Na zamówienie D
bez 

ograniczeń
od 4 000 zł

termin 
dostawy 
ustalany 

indywidu-
alnie
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Serwis

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER 

Usługi  
dodatkowe

Czas  
realizacji

Opłaty netto  
za usługi dodatkowe

Dostawa bez minimum 
logistycznego

ustalany 
indywidualnie

130 zł – za dostawę każdej 
palety produktu

35 zł opakowanie –
za dostawę pojedynczych 
opakowań w ilości 
do 2 opakowań produktu

Mały samochód/samochód 
z windą – dostawa 
realizowana transportem 
dedykowanym, 
na godzinę, z wcześniejszą 
awizacją telefoniczną

Usługa dostępna 
w wybranych strefach, 
możliwość realizacji 
potwierdza DOK

ustalany 
indywidualnie

każdorazowo odrębna 
wycena

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne Warunki Upust

DOSTAWA 
CAŁOPOJAZDOWA

Jednorazowy zakup na 
pełny pojazd (od 23 do 24 t) 
z jednym miejscem rozładunku, 
o wartości minimum 11.000 zł 
netto na produkty dostępne 
w odpowiednim zakładzie 
produkcyjnym WEBER i przy 
potwierdzeniu DOK.

2,5%

ODBIÓR WŁASNY 
w zakładach 
produkcyjnych – 
dostępność każdorazowo 
potwierdza DOK

Rabat za odbiór własny 
dotyczy produktów dostępnych 
w odpowiednim zakładzie 
produkcyjnym WEBER i przy 
potwierdzeniu DOK.

2,5%

Rabaty za dostawę całopojazdową i za odbiór własny nie mogą być sto-
sowane łącznie dla tej samej transakcji.
Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto 
pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich in-
nych rabatów).

UWAGA:
* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniach łączonych 
na produkty mokre oraz suche, realizacja następuje w serwisie 
weber.express dla produktów z kategorią dostaw A oraz weber.paczka 
dla pozostałych.

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może 
ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria 
linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe 
funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności 
produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień 
będą potwierdzane indywidualnie. 

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

  Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia 
inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być 
złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia 
zamówienia.

  W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru 
właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach 
indywidualnych.

  Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją 
do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej 
wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem 
dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

  Odbiór własny jest możliwy w przypadku określonych produktów.
  Zamówienia z odbiorem własnym należy składać do godziny 10:00.

  Dostępność jest każdorazowo potwierdzana przez DOK.
  Obsługa odbiorów własnych odbywa się według warunków zawartych 

w przesłanym przez DOK potwierdzeniu zamówienia, które zawiera: 
miejsce, datę oraz godzinę podstawienia samochodu.

  Załadunki na samochody podstawione przez Zamawiającego odbywają 
się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Podstawienie przez Zamawiającego pojazdu w terminie (data, godzina) 
innym niż wyznaczony na potwierdzeniu zamówienia może skutkować 
koniecznością oczekiwania na towar lub niedostępnością zamawianych 
produktów.

  WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe 
z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. 
Podstawione środki transportu powinny zapewniać przewóz w do-
puszczalnych temperaturach. W uzasadnionych przypadkach WEBER 
może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych 
warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada 
kierowca.

  Wydanie towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez 
Zamawiającego następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru 
po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę.

  Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować obciążeniem 
kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.

5. Pakowanie

  Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
  Ceny palet są określone w Cenniku.

6. Reklamacje

  Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później 
niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalne-
mu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail:  
reklamacje.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi postępo-
waniem dokumentami:

 •  Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporzą-
dzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy 
i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, 
uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości 
związanych z dostawą.

 •  Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu 
– w przypadku reklamacji jakościowych.

  Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzu-
ceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.

  Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przed-
stawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.

  Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane 
maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą 
być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpi-
sem odbiorcy i kierowcy.

  Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. 
W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, 
WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.

  WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń 
w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego 
sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących 
mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.

  WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe 
w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, 
za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

  WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezono-
wania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu 
wystąpienia wady.

  W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrót-
szym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień 
prosimy kierować do DOK na adres:

DOK Południowy-Zachód, Szarbków 73, 28-400 Pińczów
DOK Północny-Wschód, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety 
o wymiarach:

 120 x 80 cm – 26,00 zł/szt.  60 x 80 cm – 20,00 zł/szt.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach 
wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglą-
du opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain 
Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska 
sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego 
w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.
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Dekoracyjne  
wykończenie powierzchni 

płatkami lub piaskiem

Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów

Bezspoinowy  
system balkonowy
weber.dry balkon

od -30°C
do +90°C

ODPORNOŚĆ NA
TEMPERATURY

ODPORNOŚĆ
NA WODĘ

DEKORACYJNA
POWIERZCHNIA

BEZSPOINOWA
POWIERZCHNIA

ANTY-
POŚLIZGOWY

ŁATWE
CZYSZCZENIE

Hydroizolacja i warstwa użytkowa  
balkonów i tarasów
Zastanawiasz się jak wykończyć balkony  
i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji?  
Postaw na system weber.dry balkon,  
który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne 
wykończenie tych powierzchni.

www.pl.weber · infolinia 801 62 00 00 www.pl.weber · infolinia 801 62 00 00

Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!

Pobierz aplikację  Weber Budowa  na swojego smartfona, skanuj opakowania 
produktów lub foldery i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:

 dokumenty do pobrania
 filmy instruktażowe
 praktyczne rozwiązania
 możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

Pobierz aplikację  
i zyskaj więcej
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J

WIĘCEJ INFO
W APLIKACJI

WEBER
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N
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WIĘCEJ INFO
W APLIKACJI

WEBER

Historia

skanów

anuluj

Historia

skanów

anuluj
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Saint-Gobain Constructlon  
Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 

Informacja techniczna  
o produktach i rozwiązaniach

800 163 121 
e-mail: 

doradcy. techniczni@saint-gobain.com 
isover.pl rigips.pl pl.weber 

BDO 000006702

https://www.facebook.com/SaintGobainWeberPolska
https://www.youtube.com/saintgobainweberpolska
https://www.instagram.com/sg_weber_polska/
https://www.pl.weber
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