
 

 

Cennik               ważny od 04/05/2021     

Laminaty poliestrowo - szklane produkowane przez firmę Lamilux 
Composites sprzedawane przez IZOMAT Polska  
                                                       
Zakup minimalny - całe rolki  

 
 
Laminat S  bez żelkotu 1,5 mm  RAL9016 - corona - folia           11,23 €/m2  
 
Laminat SPGE   z żelkotem 1,5 mm  RAL9016 - corona - folia     12,24 €/m2 
 
Laminat SPGE   z żelkotem 2,0 mm  RAL9016 - corona - folia    15,70 €/m2 
 
Laminat HG 4000 1,7 mm  corona - folia                                 15,84 €/m2 
 
Laminat HG 4000 2,0 mm corona - folia                                  17,71 €/m2 
 
Laminat ASP antypoślizgowy 1,5/1,9 mm                                 16,49 €/m2  
 
Laminat SML 2,0 mm mleczny na dach                                    14,98 €/m2  
 
Laminat EMB 2,0  kropla rosy - corona - folia                            13,54 €/m2 
 
Laminat HOGH Impact 1,1 mm – wysoki udar                           14,40 €/m2  
 
Masa klejąco-uszczelniająca Flexpur 50 /600 ml - szary             25,00 zł/szt.  
 
Pistolet do masy                                                                    65,00 zł/szt.  
 
Czyścik do czyszczenia PURSAN AE 500 - aerozol                       16,00 zł/szt.  
 
 
* Wszystkie podane powyżej ceny, są cenami netto dostępnych laminatów EXW  
* Laminaty HG 4000 o wysokim połysku,  
* Długość na rolce około 60-70 m.b., szerokość wg ustaleń od 2 do 3,3m,  
* Kolor RAL 9016 inne kolory na zamówienie za dopłatą 1,10 €/ 1m2.  
* Ceny w EURO przeliczane są wg kursu sprzedaży Euro w PKO BP z dnia    
   wystawienia faktury.  
* Koszt transportu ustalamy indywidualnie zależny od ilości i miejsca dostawy.  
* Na życzenie przesyłamy karty techniczne laminatów, 
 
 
 
 



 

 

PROFILE POLIESTROWO SZKLANE GFK 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

Cennik profile GFK                     ważny od 04/05/2021  
 

dostępnych w ciągu kilku dni od producenta z Niemiec  
Aktualne ceny profili poliestrowych za 1 metr bieżący według kodów z katalogu  
 
238  kątownik   40x40x3mm                         10,44 €/m 
 
336  kątownik   50x50x3mm                         10,80 €/m     
    
189  kątownik   80x50x3mm                        12,00 €/m  
 
168  kątownik 100x60x3mm                        11,70 €/m 
 
184  kątownik 160x60x3mm                        14,28 €/m 
 
375  kątownik 90x90x3mm  (zaokrąglony)          17,40 €/m 
 
181  profil 100x50x4mm                               33,24 €/m (stopień krawędzi drzwi pojedynczy 6,5m) 

 
182  profil 50x95x50x4mm                            39,36 €/m (stopień krawędzi drzwi pojedynczy 6,5m) 

 

180  profil U  50x95x50x4mm (6,5m)             27,60 €/m 
 
183  profil U  40x50x40x4mm                        19,08 €/m 
 
190  profil U  40x80x40x4mm                        23,64 €/m   
 
* Kolor Ral 9016 
* Długość profili 6 m oraz 6,5 m 
* Minimalny zakup 1 sztuka  6  lub  6,5 m 
* Wszystkie podane powyżej ceny, są cenami netto EXW 
* Ceny w euro przeliczane są wg kursu sprzedaży euro w PKO BP z dnia wystawienia  
  faktury.  
* Koszt transportu ustalamy indywidualnie zależny od ilości i miejsca dostawy.  
* Na życzenie do transportu możemy przyciąć długość profili. 
 

 

IZOMAT Andrzej Mickiewicz 
POLSKA, 89-300 Wyrzysk, 

ul. Staszica 14 // ul. Leśna 28 (biuro handlowe) 

NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620 
Tel.: 67 2867274, mob: 695643483,  Fax: 67 3482774 

E-mail: biuro@izomat.net // E-mail: andrzej.mickiewicz@gmail.com,  
http://www.izomat.net // http://www.izomat.polfirms.pl  
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