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Firma Klöber-HPi oferuje szeroki asortyment akcesoriów dachowych. Jest jednym z wiodących 

europejskich producentów m.in. w zakresie systemów membran dachowych – zarówno tych 

o wysokiej paroprzepuszczalności jak również paroizolacyjnych oraz systemu ich klejenia  i uszczel-

niania.  W ofercie znajdują się również przejścia przez połać dachową, kominki wentylacyjne, 

elementy wentylacji kalenicy i obróbek kominów (i innych).

Prawidłowa wentylacja budynku to jeden z priorytetów podczas planowania budowy domu, 

doceniany zazwyczaj dopiero wtedy, gdy pojawiają się pierwsze problemy. Rzadko bowiem 

zdajemy sobie sprawę z tego, że jakość systemu wentylacji przekłada się na funkcjonalność 

i …trwałość domu. 

Dach to jeden z najważniejszych elementów budynku i jednocześnie bardzo złożona  konstrukcja. 

Prawidłowe wykonanie każdego dachu spadzistego, niezależnie od wybranego rodzaju pokrycia, 

wiąże się z koniecznością zastosowania wielu rodzajów akcesoriów dachowych. 

Ze względu na funkcję jaką spełniają one w dachu można wyróżnić kilka głównych grup akceso-

riów do dachów spadzistych, a mianowicie:

 Elementy przejść przez połać dachową

 Elementy wentylacyjne okapu i kalenicy

 Doświetlenia poddasza

 Elementy mocujące

 Obróbki komina, lukarn, koszy i innych połączeń

 Komunikacja dachowa i zabezpieczenia przeciwśniegowe

 KOSZTORYS
(W przypadku klamer do gąsiora, spinek do dachówki oraz kominka wentylacyjnego 

przyjęto uśrednione ceny dla ceramicznej dachówki zakładkowej. Zabezpieczenia przeciw-

śniegowe liczone w ciągach komunikacyjnych, wsporniki do dachówki zakładkowej).

membrana paroprzepuszczalna Permo® Solar (50 m  1,5 m)  300 m2 5 472 zł

alternatywnie: Permo® Forte (50 m  1,5 m)  300 m2  2535 zł

paroizolacja Wallint® Solar (50 m  1,5 m)  300 m2  2271 zł

alternatywnie: Wallint® 10 eco (50 m  1,5 m)  300 m2  1410 zł

taśma klejąco-uszczelniająca Tacto® (50 m  20 mm)  8 rolek  484 zł

taśma kalenicowa Roll-Fix® (5 m  295 mm)  55 mb  1145 zł

element okapowy z grzebieniem (1000 mm  60 mm)  58 mb  270 zł

kosz dachowy aluminiowy (500 mm  2000 mm)  7 szt.  437 zł

klej do uszczelniania połaczeń kontrłat Permo® Seal (1000 g)  4 szt.  339 zł

taśma do obróbki komina TOP-FLEX ołów (5 m  300 mm)  3 rolki  137 zł

alternatywnie: Easy-Form® , aluminium (5 m  300 mm)  3 rolki  118 zł

listwa wykończeniowa do taśm kominowych, aluminium (2 m)  8 szt.  116 zł

wyłaz dachowy Prismax®  1 szt.  456 zł

spinka do dachówki ceramicznej, boczna  600 szt.  186 zł

spinka do dachówki ciętej  100 szt.  192 zł

klamra do gąsiora  165 szt.  161 zł

kominek wentylacyjny (komplet)  1 szt.  290 zł

ława kominiarska TRAPAC® , 80 cm (+ kpl. wsporników)  3 szt.  989 zł

ława kominiarska TRAPAC® , 40 cm (+ kpl. wsporników)  2 szt.  579 zł

stopień kominiarski TRAPAC® , 18 cm (kompletny)  31 szt.  3301 zł

płotek przeciwśniegowy, 3 m (+ kpl. wsporników)  7 szt.  1147 zł

płotek przeciwśniegowy, 1,2 m (+ kpl. wsporników)  1 szt.  74 zł

Klöber-HPI Polska Sp. z o.o. 
ul. 17 Stycznia 45 b, 02-146 Warszawa

tel. 22 35 12 900, faks  22 35 12 901
www.kloeber.pl
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