
Charakterystyka ogólna

Systemy PROFITHERM oferowane przez firmę düfa-Polska

zostały podzielone na kilka kategorii w zależności od rodzaju

izolacji cieplnej i wyprawy tynkarskiej.

Rodzaje systemów:

PROFITHERM S – system dociepleń na styropianie z możli-

wością zastosowania dwóch rodzajów wypraw tynkarskich:

akrylowej PROFITHERM S-A lub siloxanowej (mieszanka

akrylu i silikonu) PROFITHERM S-A-S. Ten drugi charaktery-

zuje się większą odpornością na zabrudzenia i lepszymi para-

metrami paroprzepuszczalności. 

Systemy PROFITHERM S mogą być stosowane zarówno

w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym w budynkach ist-

niejących i nowo wznoszonych.

PROFITHERM W – system dociepleń na wełnie mineralnej

również z możliwością zastosowania dwóch rodzajów wypraw

tynkarskich: silikatowej PROFITHERM W-T i silikonowej

PROFITHERM W-N.

Wymienione wyprawy tynkarskie są szczególnie polecane na

wełnę mineralną ze względu na szybsze odprowadzanie wil-

goci kondensacyjnej i technologicznej, co zapewnia właściwy

mikroklimat w pomieszczeniach. 

Zakres zastosowania tych systemów jest taki sam, jak w przy-

padku systemu PROFITHERM S. 

Zalety

Możliwość wyboru wśród wielu wariantów, a wszystkie oferowa-

ne systemy zapewniają optymalną izolacyjność termiczną ścian.

W stosunku do innych systemów charakteryzują się bardzo

korzystną wydajnością (niski koszt wykonania 1m
2

ocieplenia),

bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i cieplnymi,

prostą obróbką oraz ładną optyką wykonanej ściany.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestor ma możliwość wyboru

wyprawy tynkarskiej o strukturze kornika lub baranka i uziarnie-

nia 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, a w przypadku tynków akrylowych

również 2,5 mm, to praktycznie każdy z pewnością znajdzie

coś dla siebie, tym bardziej że oferowana kolorystyka jest bar-

dzo szeroka a wyboru kolorów można dokonywać w oparciu

o wzorniki düfa jak i wzorniki innych firm.

Systemy mają aprobaty ITB 

PROFITHERM S AT-15-6939/2006, 

PROFITHERM W AT-15-6940/2006

Powierzchnia ścian 198 m
2

Cena netto 1 m
2

systemu PROFITHERM S-A 25 zł/m
2

(grubość ziarna 2 mm) 198 m
2

x 25 zł/m
2

4950 zł netto

2006
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ile to kosztuje – propozycja firmy DÜFA POLSKA

Koszt ocieplenia ścian domu 

dla projektu NASTKA

Systemy dociepleń PROFITHERM 

– wiele możliwości wyboru

DÜFA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław

tel. 071 354 59 71, faks 071 373 77 80

www.dufa.com.pl

e-mail: info@dufa.com.pl

Rodzaj systemu
Grubość ziarna wyprawy tynkarskiej

1,5 mm 2 mm 3 mm

PROFITHERM S-A 23 zł/m2 25 zł/m2 27 zł/m2

PROFITHERM S-A-S 28 zł/m2 30 zł/m2 31 zł/m2

PROFITHERM W-T 30 zł/m2 32 zł/m2 34 zł/m2

PROFITHERM W-N 33 zł/m2 36 zł/m2 40 zł/m2

Orientacyjne ceny netto systemów w kolorze białym bez warstwy izolacyjnej

i dodatkowego osprzętu typu: listwy, narożniki, kołki
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