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WSTÊP

Firma Europanels Sp. z o.o. jest dynamicznym i nowoczesnym
przedsiębiorstwem oferującym swoim klientom systemy
lekkiej obudowy ścian i dachów wraz z pełną gamą
akcesoriów wykończeniowych i montażowych. W naszej
ofercie znajdują się płyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym (PU) i styropianowym (EPS). W tym zakresie
produktowym specjalizujemy się od wielu lat, a nasze
produkty zdobyły uznanie klientów na rynkach wielu krajów
Europy. Zostały także docenione przez profesjonalistów w
branży.

Rodzina ściennych i dachowych płyt warstwowych
z rdzeniem izolacyjnym PU zdobyła Złoty Medal na XVII
Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w
Kielcach za najlepszy produkt dla agrobudownictwa.

Wyjątkowy na rynku europejskim system ściennych płyt
warstwowych PolTherma DS został uhonorowany
pres�żowym, Złotym Medalem na XX Międzynarodowych
Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu za najlepszy
produkt budownictwa przemysłowego.

Płyty warstwowe Europanels to nowoczesny materiał
budowlany, przeznaczony do stosowania jako ściany
zewnętrzne i wewnętrzne, przekrycia dachowe oraz sufity
podwieszane. To produkty współczesnej technologii, których
zastosowanie daje wiele korzyści: od szybkiego i łatwego
montażu (skrócenie czasu realizacji oraz całkowitego kosztu
inwestycji) po oszczędności w trakcie eksploatacji budynku
(bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej).

Niniejszy folder prezentuje przekrój oferty Europanels
w zakresie płyt warstwowych i akcesoriów montażowych.
Bardzo ważne jest korzystanie z systemowych rozwiązań w
zakresie akcesoriów, które gwarantują dopasowanie
elementów oraz zachowanie standardów technologicznych.
Dla ułatwienia, folder zawiera wskazówki związane z
montażem, stając się w ten sposób praktycznym
przewodnikiem dla wykonawców. Chcieliśmy w tej formie
pokazać, jak łatwo, szybko, tanio i bezpiecznie można
budować efektowne obiekty z naszych płyt.
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Wymiar

Grubość płyty warstwowej a

Odchylenie od płaskości

(zgodnie z pomiarem na długości L)

Wysokość profilu metalowego (żebra) (mm)

Wysokość usztywnień i lekkiego profilu

Długość płyty warstwowej

Szerokość krycia płyty warstwowej

Odchylenie od prostokątności

Odchylenie od prostoliniowości (na długości)

Wygięcie

Skok profilu (p)

Szerokość żeber (b1) i szerokość doliny (b2)

Tolerancja (dopuszczalne maksimum)

D ≤ 100 mm ± 2 mm

D > 100 mm ± 2 %

Dla L = 200 mm - Odchylenie od płaskości 0,6 mm

Dla L = 400 mm - Odchylenie od płaskości 1,0 mm

Dla L > 700 mm - Odchylenie od płaskości 1,5 mm

5 < h ≤ 50 mm ± 1 mm

50 < h ≤100mm ± 2,5 mm

ds ≤ 1 mm ± 30% od ds

1 mm < ds≤ 3 mm ± 0,3 mm

3 mm < ds≤ 5 mm ±10% od ds

L ≤ 3 m ± 5 mm

L > 3 m ± 10 mm

w ± 2 mm

0,006 x w (nominalna szerokość krycia)

1 mm na metr, maksimum 5 mm

2 mm na metr długości, maksimum 20 mm

8,5 mm na metr szerokości dla płaskich lub lekko profilowanych - h ≤ 10 mm

10 mm na metr szerokości profili -h > 10 mm

Dla h ≤ 50 mm p: ± 2 mm

Dla h > 50 mm p: ± 3 mm

Dla b1 ± 1 mm

Dla b2 ± 2 mm
a Obliczenie grubości płyt warstwowych z okładzinami profilowanymi

O TECHNOLOGII

Europanels produkuje płyty warstwowe spełniające wymogi
europejskiej normy PN-EN 14509: "Samonośne izolacyjno-
konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną
metalową - Wyroby fabryczne - Specyfikacje."

Płyty izolacyjne produkowane są zgodnie z europejską normą
PN-EN 13165+A1:2015-03: "Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Produkowane fabrycznie wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU) - Produkowane fabrycznie -
Specyfikacje."

Znakowanie CE jest potwierdzeniem spełniania europejskich
standardów jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Niemniej
jako wyroby techniczne produkowane zgodnie z normami
charakteryzują się pewnymi tolerancjami, zawartymi
w normach:
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PODSTAWOWE ZALECENIA

Płyty warstwowe z okładzinami stalowymi są materiałem
trwałym, jednak podatnym na uszkodzenia mechaniczne.
Prosimy zwracać szczególną uwagę, by np. podczas
rozładunku czy montażu nie doszło do ich złamania albo
porysowania. Zalecamy stosowanie profesjonalnych urządzeń
transportowych i montażowych.

Cięcia płyt należy dokonywać wyłącznie odpowiednimi
narzędziami, jak pilarka tarczowa (nie szlifierka!), kierując snop
iskier poza powierzchnię płyty ciętej oraz płyt już
zamontowanych. Pozwoli to uniknąć osadzania się szybko
korodujących opiłków metalu na powierzchni okładziny.

Składowanie płyt winno odbywać się na równym i stabilnym
podłożu, wolnym od wilgoci. Płyty powinny spoczywać na
przekładkach styropianowych, a w przypadku dłuższego
okresu składowania oraz zawsze w okresach letnich, należy
zabezpieczyć pakiety przed działaniem promieni słonecznych,
nakrywając je brezentem odpornym na promieniowanie UV.

W związku z silnym nagrzewaniem się okładzin elewacyjnych,
spowodowanym oddziaływaniem promieni słonecznych,
zalecamy stosowanie kolorystyki z I Grupy kolorów (kolory
bardzo jasne) oraz ograniczanie długości pojedynczych
odcinków płyt (optymalnie do 7 m). W przypadku płyt
ściennych zalecamy układy poziome jednoprzęsłowe,
mocowane na słupach o rozstawie np. co 6 m. (w osi).

Dobór asortymentu płyt i sposób montażu powinien być
zgodny z projektem budowlanym oraz parametrami
technicznymi płyt. O rozstawie podpór, charakterystyce
profili nośnych, obciążeniach, ilości łączników, końcowym
doborze materiałowym itp. decyduje projektant.

Europejskie Płyty Warstwowe są dostępne dla każdego.
Zapraszamy do wspólnego budowania.

Zespół Europanels Sp. z o.o.
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6

Firma Europanels to nie tylko produkty, ale również zespół
doświadczonych oraz pełnych pasji specjalistów, którzy
tworzą naszą firmę. Wierzymy, że budowanie długotrwałych
relacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Dlatego właśnie
oferujemy naszym klientom wsparcie na każdym etapie
realizacji.

Jesteśmy organizatorem szkoleń produktowych oraz
warsztatów branżowych, które pomagają firmom
wdrożeniowym uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu
montażu nowoczesnych materiałów budowlanych, które
produkujemy.

W każdym zakątku Polski mamy przedstawicieli regionalnych,
którzy pomogą nie tylko wybrać właściwy produkt,
odpowiednie akcesoria, wskażą sprawdzone, lokalne firmy
montażowe oraz dołożą starań, by każda realizacja była
udana.

SZKOLENIA
WARSZTATY
KONSULTACJE

WSTÊP



WSTÊP

Dla naszych klientów oraz wykonawców udostępniamy
wszelkie informacje mogące pomóc w podjęciu
strategicznych decyzji w procesie projektowania oraz
realizacji budowy z wykorzystaniem naszych produktów.
Wersje cyfrowe znajdują się na stronie internetowej
www.europanels.pl natomiast broszury drukowane dostępne
są u naszych przedstawicieli.

Do materiałów, jakie mogą okazać się Państwu przydatne
należą m. in.:

BAZA WIEDZY
EUROPANELS
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Zalety poziomego, jednoprzęsłowego układu płyt:

WSTÊP

Ścienne płyty warstwowe z oferty EuroPanels to idealny materiał przeznaczony do szybkiej, taniej i lekkiej
obudowy hal. Tworzą one ciekawe architektonicznie i funkcjonalne elewacje ścienne. Aby dokonać
odpowiedniego doboru płyt do konkretnego zastosowania, należy rozważyć następujące parametry:
• wymagania względem izolacyjności termicznej (współczynnik przenikania ciepła)
• ustalenie układu płyt na budynku (poziomy lub pionowy) oraz rozpiętości przęseł
• określenie dokładnej długości poszczególnych płyt (obowiązek zamawiającego)
• wybór sposobu montażu (we własnym zakresie lub z pomocą firmy montażowej)
• estetyka - koncepcja architektoniczna (wybór profilowania, kolor, dobór akcesoriów).
Z uwagi na konstrukcję płyt warstwowych oraz różnorodność warunków eksploatacyjnych, zaleca się
stosowanie jak najkrótszych pojedynczych odcinków płyt (optymalnie do 7 m) oraz - o ile to możliwe -
mocowanie płyt do konstrukcji w poziomym układzie jednoprzęsłowym.

• optymalizacja parametrów technicznych - ze względów konstrukcyjnych płyty w krótszych odcinkach
pracujące jednoprzęsłowo bardzo dobrze kompensują naprężenia eksploatacyjne (termiczne)
• tańsze konstrukcje nośne - słupy wykonane ze stali, drewna lub żelbetu
• możliwość stosowania lekkich konstrukcji - słupy osadzone na stopach
• brak dodatkowych kosztów - brak rygli ściennych
• uproszczony montaż płyt - tylko do słupów nośnych
• łatwiejszy rozładunek i transport płyt na konstrukcję
• lepsze wykorzystanie materiału - możliwość stosowania
ciągów (pasów) okiennych bez konieczności cięcia płyt.

Połączenie płyt na długości
uchwyt pomocniczy –045
listwa zamykająca – 044

uszczelki profilowane Wykończenie narożnika
uchwyt pomocniczy –047

kątownik zewnętrzny –046
uszczelki profilowane
wkręty montażowe

Montaż płyt do konstrukcji
dystrybutor obciążenia –W03
wkręty montażowe
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Profile podtrzymujące

Izolacja pozioma

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montażowa

Izolacja cieplna belki podwalinowej20mm

WSTÊP

Tradycyjny sposób montażu płyt ściennych PolTherma DS
przewiduje zastosowanie zetowników zamontowanych do
słupów, jako elementów podtrzymujących płyty.

Jako alternatywny sposób montażu, proponujemy osadzenie
płyt, bezpośrednio na belce podwalinowej przy użyciu profili
podtrzymujących L zamontowanych do belki, wykorzystanych
jako konstrukcja wsporcza dla płyt.

Istotnym elementem montażu jest upewnienie się, że belka
podwalinowa na całej powierzchni montażu jest równa
i utrzymuje poziom.

Podczas montażu należy pamiętać o użyciu izolacji poziomej
oraz impregnowanej uszczelki PU lub pianki montażowej
wypełniającej szczelinę pomiędzy izolacją cieplną belki
podwalinowej i belką, a powierzchnią styku zamka płyt
i konstrukcją wsporczą.

Ważne jest zachowanie co najmniej 20 mm odległości
pomiędzy noskiem zamka płyty a izolacją cieplną belki
podwalinowej.
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6 Płyty ścienne

Przekrój płyty:

3 ± 2mm

Przekrój styku płyt

P£YTA ŒCIENNA
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PolTherma DS

Przekrój płyty

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S dla profilowania S [W/(m²·K)]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S dla profilowań K i MK [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

60

0.46

0.44

11.5

18

80

0.32

0.31

12.3

14

100

0.022

0.25

0.24

13.0

11

120

0.20

0.20

13.8

9

160

0.15

0.15

15.3

7

1025 mm

PolTherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU), mocowana do konstrukcji wsporczej
w sposób niewidoczny (tzw. ukryty styk). Do jej mocowania niezbędna
jest specjalna podkładka oraz wkręty, które w chwili połączenia
zakrywa nachodząca płyta. W ten sposób, elewacja budynku
pozbawiona jest jakichkolwiek widocznych mocowań, stanowiąc
spójną taflę eleganckich przetłoczeń.

Płyta warstwowa PolTherma DS jest dostępna w opcjach:
• FLEXI — płyta z wewnętrzną okładziną z blachy ocynkowanej
• LAMINAT — płyta z wewnętrzną okładziną z laminatu
Nie dotyczą grubości 160 mm

P£YTA PREMIUM



pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

Skośne - S

Kasetonowe-mikro - MK500

Kasetonowe - K500

Kasetonowe - K250
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PolTherma DS
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P£YTA ŒCIENNA

PolTherma PS

Przekrój płyty

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

60

0.39

11.5

18

80

0.29

12.3

14

100

0.022

0.23

13.0

11

120

0.19

13.8

9

160

0.14

15.3

7

1025mm

PolTherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU), mocowana do konstrukcji wsporczej
w sposób niewidoczny (tzw. ukryty styk). Do jej mocowania niezbędna
jest specjalna podkładka oraz wkręty, które w chwili połączenia
zakrywa nachodząca płyta. Płyta PS to bardzo popularny produkt
znajdujący uznanie u klientów wymagających wysokiego standardu
estetycznego przy standardowym profilowaniu.

W odróżnieniu od innych ściennych płyt PU z ukrytym stykiem
z naszej oferty, nosek zakrywający połączenie płyt PolTherma PS
nachodzi na następną płytę bez widocznego połączenia. Taka
konstrukcja powoduje, że można osiągnąć jednolitą taflę eleganckich
przetłoczeń na całej elewacji.

14

3 ± 2mm

3 ± 2mm

Przekrój styku płyt
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PolTherma PS
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6 Płyty ścienne

Przekrój płyty:

1025 mm

P£YTA ŒCIENNA
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PolTherma TS

Przekrój płyty

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S dla profilowań M, R oraz L [W/(m²·K)]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S dla profilowania MK550 [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

60

0.39

0.44

11.2

18

40

0.62

0.75

10.4

28

80

0.29

0.31

11.9

14

100

0.022

0.23

0.24

12.7

11

120

0.19

0.20

13.5

9

160

0.14

0.15

15.1

7

200

0.11

0.12

16.5

5-6

PolTherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU), mocowana do konstrukcji wsporczej przy
pomocy łącznika przechodzącego przez całą grubość płyty
(przelotowo). Jej główne zalety to prostota montażu, bardzo korzystna
szerokość krycia (1100 mm) oraz zastosowanie specjalnej uszczelki w
styku, poprawiającej szczelność połączenia.

Płyty PolTherma TS można montować w układzie zarówno poziomym,
jak i pionowym do różnych konstrukcji wsporczych: stalowych,
drewnianych czy żelbetowych.

3 ± 2

3 ± 2

3 ± 2

3 ± 2

1100mm

Przekrój styku płyt o grubościach 40 - 80mm:

Przekrój styku płyt o grubościach 100 - 200mm:



Rowkowe - R

Mikroprofilowane - M

Liniowe - L

Kasetonowe-mikro - MK550

19

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł



PolTherma TS
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3 ± 3 mm

3 ± 3 mm

pusta przestrzeń styku
do zalania pianką PU

masa butylowa
aplikowana na budowie

masa butylowa
aplikowana na budowie 3 ± 3 mm

3 ± 3 mm

pianka PU
aplikowana na budowie

masa butylowa
aplikowana na budowie

masa butylowa
aplikowana na budowie

Po zalaniu
Pianką PU

Przekrój styku płyt - styk zalewany

P£YTA ŒCIENNA
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Przekrój styku płyt - standardowy

Przekrój płyty

PolTherma CS

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S dla profilowań M, R oraz L [W/(m²·K)]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S dla profilowania MK550 [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

120

0.18

0.20

13.4

9

160

0.022

0.14

0.15

14.9

7

200

0.11

0.12

16.5

5-6

1100mm

PolTherma CS to specjalizowana płyta warstwowa z rdzeniem ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PU) do zastosowań chłodniczych.
Mocowana jest do konstrukcji wsporczej przy pomocy łącznika
(zalecamy ze stali nierdzewnej), przechodzącego przez całą grubość
płyty. Poza zastosowaniem chłodniczym, płyta ta sprawdzi się
wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest termoizolacyjność ścian.

Płyta PolTherma CS jest szczególnie polecana w przemyśle
spożywczym i agrobudownictwie, jako konstrukcja ścienna lub w
formie sufitu podwieszanego, np. w przechowalniach owoców i
warzyw, mroźniach, chłodniach, masarniach czy ubojniach.

Dla obiektów o bardzo niskich temperaturach 100% szczelności
izolacji zapewni styk zalewany poliuretanem aplikowany na budowie.
Pozwala to osiągnąć wymierne oszczędności wynikające ze
zmniejszonego zużycia energii elektrycznej.

3 ± 3 mm

3 ± 3 mm

masa butylowa
aplikowana na budowie

masa butylowa
aplikowana na budowie



pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

Rowkowe - R

Kasetonowe-mikro - MK550

Mikroprofilowane - M

Liniowe - L

23

pojedynczy moduł
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PolTherma CS
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P£YTA DACHOWA
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3 ± 2 mm

Przekrój styku płyt

PolDeck TD

Przekrój płyty

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

60/95

0.37

11.5

14

40/75

0.56

10.7

18

80/115

0.28

12.3

10

100/135

0.022

0.22

13.0

8

120/155

0.19

13.8

8

145/180

0.15

14.8

6

165/200

0.13

15.6

5-6

1065mm

PolDeck TD to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU), mocowana do konstrukcji wsporczej przy
pomocy łącznika przechodzącego przez całą grubość płyty. PolDeck
TD jest płytą o uniwersalnym charakterze i nadaje się na obiekty o
różnorodnym przeznaczeniu, o spadkach dachu co najmniej 4° (7%) dla
płyt ciągłych oraz 6° (10%) dla płyt łączonych na długości, ze
świetlikami itp.

Płyta warstwowa PolDeck TD jest dostępna w opcjach:
• AGRO — z dodatkową warstwą antykondensacyjną, której
zadaniem jest absorbowanie wilgoci pojawiającej się wewnątrz
budynku, a następnie uwalnianie wilgoci do powietrza w postaci pary
wodnej;
• OVERLAPPING — podcięcie okładziny wewnętrznej L i P od
50-300mm (nie dotyczy grubości 40 i 60 mm).



pojedynczy moduł

Podwójna płatew przy
połączeniu płyt na długości

Kalenica
obróbka kalenicowa – 027

listwa kalenicowa – 038
uszczelka PGE – 01

Świetlik systemowy
EuroLight

Pas nadrynnowy
ceownik zamykający – 009
okapnik – 003
zaślepka – 034

Obróbka szczytowa (wiatrownica)
listwa zamykająca – 024

Trapezowe - T

Trapezowe Mikro - TM

pojedynczy moduł
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PolDeck TD
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Bardzo ważne jest dokonanie odpowiedniego pomiaru
długości płyt przeznaczonych do montażu, aby uniknąć
sytuacji zamówienia płyt za długich (zbędne odpady), albo za
krótkich (co czasem w ogóle uniemożliwia montaż). Długości
płyt powinny być określone w projekcie budowlanym. Można
je również zmierzyć na podstawie gotowej konstrukcji. Za
pomiar odpowiada Zamawiający.

Grubość płyt należy dobierać zgodnie z przeznaczeniem
budynku i oczekiwaniami względem izolacyjności termicznej.
Najczęściej dla obiektów, w których przewiduje się
przebywanie osób, stosuje się płyty dachowe o
współczynniku przenikania ciepła nie większym, niż 0,15 W/
m2·K. Parametr ten spełnia płyta PolDeck TD 145/180 oraz
165/200.

Konstrukcja wsporcza dachu, przeznaczona dla montażu płyt
warstwowych, może być stalowa, drewniana lub żelbetowa.
Do każdego z tych rodzajów konstrukcji stosuje się inne
wkręty montażowe z oferty EuroPanels.

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego rozstawu
płatwi, ich profilu, długości i szerokości, zgodnie z projektem
budowlanym. Konstrukcja wsporcza jest konstrukcją nośną
dla płyt, które przekazują na nią obciążenia śniegiem, wiatrem
i deszczem.

Z uwagi na oddziaływanie promieni słonecznych i silne
nagrzewanie się powierzchni dachu, zaleca się wykonanie
płyt dachowych w kolorze białym (np. RAL9010), a także
stosowanie dylatacji i łączenie płyt na długości - "skracanie"
pojedynczego odcinka płyty. W ten sposób umożliwia się
odpowiednią "pracę" płyt na konstrukcji i kompensatę zmian
w długości okładziny.

Zanim zamówisz płyty PolDeck TD
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zalecane podklejenie zakładki
zbrojoną taśmą dwustronnie klejącą

P£YTA DACHOWA
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Przekrój styku płyt

PolDeck MD

Przekrój płyty

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

60/95

0.028

0.43

7.23

14

40/75

0.028

0.62

6.47

18

80/115

0.027

0.32

7.98

10

100/135

0.027

0.26

8.74

8

120/155

0.026

0.22

9.50

8

1060mm

35 ± 1mm

PolDeck MD to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU), okładziną wewnętrzną z żywicy
poliestrowej, laminowanej - stąd nazwa laminat, wzmacnianej
włóknem szklanym, mocowana do konstrukcji wsporczej przy pomocy
łącznika przechodzącego przez całą grubość płyty. Ilość łączników
wyznaczają tablice obciążeń oraz obciążenia projektowe.

Okładzina zewnętrzna jest metalowa jak w standardowych płytach
dachowych TD. Płyta PolDeck MD jest płytą do zastosowań głównie
w obiektach inwentarskich, gdzie występuje podwyższone stężenie
agresywnych substancji zwiększających korozyjność środowiska.

Płyta PolDeck MD nadaje się do zastosowań w ogrodnictwie,
przechowalniach, magazynach, oborach, kurnikach, w obiektach o
spadkach dachu co najmniej 4° (7%) dla płyt ciągłych oraz 6° (10%) dla
płyt łączonych na długości, ze świetlikami itp. Okładziny z laminatu
można myć wodą pod ciśnieniem, przy zachowaniu odpowiedniej
odległości i kierunku mycia..



pojedynczy moduł

pojedynczy moduł

Niska nasiąkliwość wody - mniej niż 1%

Odporność na chemikalia i czynniki biologiczne:
kwasy, alkohole, zasady, rozpuszczalniki, amoniak, pleśnie

Powierzchnię laminatu można myć myjką ciśnieniową

Temperatura pracy od -40ºC do 110ºC

Szerokie zastosowanie w obiektach takich jak:
chlewnie, obory, kurniki, gęsiarnie, przechowalnie owoców
i warzyw, obiekty z zawartością amoniaku w atmosferze

•

•

•

•

•

31

Trapezowe - T

Trapezowe-mikro - MT



PolDeck MD
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PolDeck BD
P£YTA PREMIUM

Przekrój płyty:

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud,S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

1100 mm

80/105

0.36

11.0

7

100/125

0.022

0.27

11.8

6

120/145

0.22

12.6

5

PolDeck BD to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie
pozycja w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels.

PolDeck BD jest dachową płytą warstwową wykonaną w atrakcyjnej
formie blachodachówki. Zastosowanie rdzenia ze sztywnej pianki
poliuretanowej PU pozwala na uzyskanie doskonałego wypełnienia
wszystkich "zakamarków” profilowania, przez co produkt
charakteryzuje się bardzo korzystnymi właściwościami izolacyjnymi i
wytrzymałościowymi. Kolejną zaletą jest szybki montaż wkrętami na
wskroś do konstrukcji, która może być wykonana z drewna, stali lub
betonu. Wymagany minimalny spadek dachu to 12° (21%).

PolDeck BD adresowany jest wszędzie tam, gdzie przekrycie dachowe
jest widoczne i stanowi istotny element architektury (np.
agrobudownictwo).

1100 mm1100 mm

Przekrój styku płyt



Liniowe - L

Ukryty styk

Trapezowe - T

53

Ceglasty - RAL 8004

Czekoladowo-brązowy - RAL 8017

Czerwony - RAL 3011

Szary antracytowy - RAL 7016

35



PolDeck BD
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PolTherma SOFT

PolTherma SOFT to wysokiej jakości produkty wytwarzane w oparciu
o najnowsze technologie, przeznaczone do stosowania jako izolacje
termiczne w budynkach. Płyty PolTherma SOFT mają postać płyt
izolacyjnych wykonanych ze sztywnej pianki PU. Stosowanie płyt
PolTherma SOFT daje szereg wymiernych korzyści zarówno na etapie
montażu jak i podczas eksploatacji budynku.

Płyty PolTherma So� są dostępne z dwoma rodzajami okładzin:
• Kompozyt - okładzina wielowarstwowa: papier, folia PE, folia AL

(okładzina wewnętrzna/zewnętrzna)
• Laminat - żywica poliestrowa laminowana wzmacniana włóknem

szklanym (okładzina wewnętrzna)

Energooszczędność
Zastosowanie płyt PolTherma SOFT przyczynia się do skutecznej
izolacji cieplnej budynku. Pozwala na stabilne utrzymywanie żądanej
temperatury powietrza. PolTherma SOFT stanowi doskonałą
termoizolację, zarówno zimą jak i latem.

Łatwość montażu
Dzięki zastosowaniu rdzenia wykonanego z pianki PU płyta PolTherma
SOFT posiada bardzo wysoką odporność na naciski zewnętrzne oraz
odkształcenia mechaniczne. Cechy takie są niezbędne do wykonania
termoizolacji trwałego dachu płaskiego oraz jego późniejszej
bezproblemowej konserwacji.

Wytrzymałość mechaniczna
Montaż płyt izolacyjnych PolTherma SOFT jest
wyjątkowo łatwy, dzięki ich niskiej wadze oraz prostej
obróbce, bez efektu pylenia. Zastosowanie styku
zakładkowego dodatkowo wpływa na wygodę
montażu, poprawiając jednocześnie właściwości
termoizolacyjne. Płyty dostępne są na zamówienie.

Niska higroskopijność
Istotnym parametrem decydującym o właściwościach
termoizolacyjnych materiału, jest jego niska
nasiąkliwość wodą. W płytach PolTherma SOFT
zastosowano najbardziej korzystny materiał izolacyjny:
rdzeń z pianki poliuretanowej. Dzięki swoim
zamkniętym komórkom charakteryzuje się bardzo
wysoką odpornością na wnikanie wilgoci i infiltrację
powietrza.

P£YTA IZOLACYJNA
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Dostępne grubości płyt [mm]

Opór cieplny R [(m²·K)/W] - KOMPOZYT

Opór cieplny R [(m²·K)/W] - LAMINAT

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)] - KOMPOZYT

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)] - LAMINAT

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

60

2.70

2.12

0.37

0.47

18

40

1.81

1.42

0.55

0.70

28

80

3.57

3.03

0.28

0.33

14

100

4.54

3.84

0.22

0.26

11

125

5.55

5.00

0.18

0.20

9

140

6.25

5.55

0.16

0.18

8

175

7.69

6.66

0.13

0.15

6



1050 ± 2mm

1050mm

1080 ± 2mm
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Przekrój płyt

Paroizolacja

PolTherma So�

Hydroizolacja

Blacha trapezowa

Główne cechy płyt PolTherma SOFT:
• Bardzo dobra izolacyjność cieplna - najlepsza z materiałów obecnie stosowanych w budownictwie:
- najniższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD = 0,022 [ W/m·K ] *
- prawie dwukrotnie mniejsza wartość warstwy izolacji w stosunku do innych znanych materiałów izolacyjnych,
przy tym samym współczynniku przenikania ciepła U

• Wysoka stabilność cieplna przez pełen okres eksploatacji budynku dzięki zamkniętej strukturze komórek
zwłaszcza w połączeniu z okładziną gazoszczelną (kompozyt).

• Niewielki ciężar własny – dzięki czemu obciąża konstrukcję nośną w sposób minimalny

• Znikoma higroskopijność - chłonność wody (poniżej 2 %) dla rdzenia

• Duża odporność chemiczna rdzenia na rozpuszczalniki organiczne

• Odporność na grzyby i mikroorganizmy

• Uproszczony i bezpieczny montaż

• Rdzeń nie ulega degradacji w czasie

• Deklaracja Właściwości Użytkowych CE wg PN-EN 13165+A1:2015-03

* Wartość deklarowana w temperaturze +10C

Przeznaczenie płyt PolTherma SOFT:
• Izolacja murów szczelinowych

• Izolacja dachów płaskich oraz skośnych

• Izolacja podłóg i tarasów

• Izolacja ścian wewnętrznych oraz sufitów

• Zastosowanie domowe oraz przemysłowe



ThermaMembrane

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Opór cieplny R [(m²·K)/W]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

80

3.57

0.28

5.1

14

100

4.55

0.22

5.8

11

125

0.022

5.56

0.18

6.7

9

140

6.25

0.16

7.1

8

175

7.69

0.13

8.3

6

ThermaMembrane jest optymalnym rozwiązaniem hydroizolacji i
termoizolacji większości dachów płaskich zarówno nowych, jak i
istniejących (modernizowanych). System mocowany jest mechanicznie
do podłoża stalowego lub betonowego, a mocowanie wykonywane
jest tylko w samej linii styku, a nie na całej powierzchni. Fałda zakładu
membrany dachowej występująca wzdłuż każdej płyty pozwala na
zakrycie i uszczelnienie linii kotwienia wykorzystując technikę
zgrzewania gorącym powietrzem z okładziną zewnętrzną kolejnej
płyty, której nie pokrywa się już żadnym innym materiałem
wykończeniowym.

W ten sposób otrzymujemy najlżejszy i najwydajniejszy obecnie układ
hydroizolacji i termoizolacji dachów płaskich przy zadanych
parametrach cieplnych i wytrzymałościowych.

P£YTA IZOLACYJNA
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1000 ± 2mm

1120mm

1035 ± 2mm
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Paroizolacja

ThermaMembrane

Blacha trapezowa

Przekrój płyt

Dlaczego warto wybrać płyty ThermaMembrane:
• Odporność ogniowa: REI 20

• Klasa reakcji na ogień: B-s3, d0

• Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof(t1)

• Prawdziwy jednowarstwowy układ hydroizolacji (okładzina zewnętrzna z membrany dachowej,
zintegrowana z rdzeniem termoizolacyjnym PU płyt)

• Montaż mechaniczny w styku płyt

• Obszar zgrzewania gorącym powietrzem zakładów z membrany dachowej tylko
w miejscach styku płyt (po 40mm)

• Odporność na temperatury, naciski i promieniowanie UV

• Szczelność i trwałość w czasie

• Możliwość stosowania na nowe i istniejące dachy płaskie



ThermaMembrane
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Połączenie płyt na długości
łącznik EUROPANELS
wkręty samowiercące

linia stykowa – 019
pianka PU

masa uszczelniająca

Pionowy układ płyt
łącznik EUROPANELS
wkręty samowiercące
pianka PU
masa uszczelniająca

P£YTA ŒCIENNA
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2 ± 3mm

2 ± 3mm

2 ± 3mm

2 ± 3mm

Ukryty styk

Łącznik
przelotowy

Przekroje styku płyt

ThermaStyle PRO

Przekrój płyty:

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

100

0.34

10.2

10

125

0.28

10.6

8

75

0.44

9.8

13

50

0.62

9.4

10

150

0.037

0.23

11.1

7-8

200

0.18

11.9

5

250

0.15

12.8

4-5

300

0.12

13.6

3

1190mm

ThermaStyle PRO to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem
styropianowym (EPS), która może być mocowana do konstrukcji
wsporczej przy pomocy łącznika niewidocznego od strony elewacji.
Dzięki temu, powierzchnia ścian zabudowanych w systemie
ThermaStyle PRO jest jednorodna i niezakłócona przez elementy
złączne. Płyty ThermaStyle PRO można także montować w sposób
standardowy tj. bezpośrednio na wskroś łącznikami do konstrukcji
wsporczej - drewnianej, stalowej lub żelbetowej.

Uniwersalny charakter płyty ThermaStyle PRO pozwala na szybkie,
bardzo tanie i trwałe wznoszenie lekkiej zabudowy ściennej o
różnorodnym przeznaczeniu.



pojedynczy moduł

Liniowe - L

Mikroprofilowane - M

Trapezowe - T

pojedynczy moduł

pojedynczy moduł 45



ThermaStyle PRO

46



47



Rozwiązanie kalenicy

kalenica wewnętrzna - 006
kalenica wewnętrzna z
zetownikiem -005A
nity szczelne stalowe

P£YTA DACHOWA
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2 ± 2mm

2 ± 2mm

Ukryty styk

Łącznik
przelotowy

Przekroje styku płyt

ThermaDeck PRO

Przekrój płyty:

Dostępne grubości płyt [mm]

Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m·K )]

Współczynnik przenikania ciepła Ud, S [W/(m²·K)]

Masa 1 m² [kg]

Maksymalna ilość płyt w pakiecie [szt.]

1190mm

100

0.36

10.6

7-8

75

0.46

10.2

7-8

150

0.24

11.1

6

200

0.037

0.18

11.9

4-5

250

0.15

12.8

4

300

0.12

13.6

3

ThermaDeck PRO to dachowe płyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym EPS. Mogą być mocowane do konstrukcji wsporczej
zestawem składającym się z łącznika ukrytego EUROPANELS i wkrętu
(tzw. mocowanie ukryte) albo bezpośrednio wkrętem przelotowym na
wskroś (tzw. mocowanie widoczne).

Płyty ThermaDeck PRO są przeznaczone do zastosowania jako
przekrycia dachowe we wszystkich rodzajach budynków, gdzie
nachylenie połaci dachowej w kierunku spadku wynosi co najmniej 4°
(7%) dla pokrycia składającego się z pojedynczej płyty (do 7 m) lub 6°
(10%) dla płyt łączonych na długości, instalowanych ze świetlikami itp.

nit stalowy szczelny

nit stalowy szczelny



pojedynczy moduł

Liniowe - L

Ukryty styk

Trapezowe - T

pojedynczy moduł
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ThermaDeck PRO

50



51



Europanels posiada najlepsze w swojej klasie,
najnowocześniejsze, automatyczne zaginarki sterowane
komputerowo. Do ich obsługi służy panel dotykowy, na
którym najpierw rysuje się obróbkę, następnie koryguje
wymiary i kąty z bardzo dużą dokładnością, później sprawdza
się sposób wykonania elementu, aby wyeliminować
ewentualne kolizje zaginanych krawędzi. Na końcu podaje się
przygotowane arkusze blach i po chwili otrzymujemy gotowy
element, który zaginarka wykonuje dokładnie według
wprowadzonych danych pod nadzorem operatora. Blacha
chwytana jest przez hydraulicznie sterowane „palce”,
zaginana w obie strony (do góry i w dół), przesuwana
automatycznie przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji.

Parametry
•
•
•
•
•
•
•

grubość blach stalowych: do 1,5 mm
grubość blach aluminiowych: do 2,0 mm
minimalne zapłaszczenie: 15 mm
maksymalna długość gotowego elementu: 6,4 m
maksymalna szerokość wsadowa blachy: 1250 mm
maksymalny kąt gięcia: 140º
możliwość wykonania kilku elementów jednocześnie
(np. 3 × 2 m; 2 × 3 m)

•
•
•
•
•

•

szybka produkcja standardowych obróbek z katalogu Europanels dopasowanych do asortymentu płyt
możliwość wykonania indywidualnych obróbek wg rysunku klienta
100% powtarzalnych wymiarów (ważne głównie dla zachowania równych odcinków i kątów gięcia przy produkcji seryjnej)
dowolna długość wykonanych elementów (max do 6,4 m)
każdy element może posiadać stożkowe zakończenie umożliwiające idealne łączenie po długości
(obróbki wsuwają się na odcinku 50mm, co kompensuje grubość blach dając równą krawędź zewnętrzną)
możliwość wykonania niestandardowych obróbek o bardzo wyrafinowanych kształtach

Nowoczesna, podwójna zaginarka CNC

OBRÓBKI
BLACHARSKIE

Dlaczego warto zamawiać obróbki w Europanels

Wysoka precyzja wyrobów
powtarzalne gięcie
blachy z wysoką precyzją

Duży zakres roboczy
możliwość wykonania obróbek

o szerokości aż 700 mm

Sterowanie numeryczne
również wg. dowolnego

projektu klienta
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OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY ŒCIENNE

Kątownik wewnętrzny 50

Nr kat: 001

Kątownik wewnętrzny 70

Nr kat: 002

Ceownik maskujący

Nr kat: 004

Listwa maskująca

Nr kat: 008A

54

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO



Listwa maskująca

Nr kat: 008B

Listwa maskująca

Nr kat: 013

Listwa maskująca

Nr kat: 013A

Listwa stykowa rowkowa

Nr kat: 015
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Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO



OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY ŒCIENNE

Kątownik zewnętrzny rowkowy

Nr kat: 016

Listwa stykowa kasetonowa

Nr kat: 017

Kątownik zewnętrzny kasetonowy

Nr kat: 018

Listwa stykowa
(ukryte łączniki)

Nr kat: 019A
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Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO



57

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Listwa stykowa (ukryte łączniki)
uchwyt montażowy

Nr kat: 019B

Listwa stykowa płaska

Nr kat: 019

Kątownik zewnętrzny płaski

Nr kat: 020

Kątownik zewnętrzny
(ukryte łączniki)

Nr kat: 020A



OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY ŒCIENNE

Kątownik zewnętrzny (ukryte
łączniki) uchwyt montażowy

Nr kat: 020B

Obróbka cokołowa wewnętrzna

Nr kat: 022

Listwa a�ykowa

Nr kat: 032

Kątownik wewnętrzny
symetryczny

Nr kat: 033
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Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO



Listwa stykowa - maskująca

Nr kat: 035

Listwa stykowa skośna

Nr kat: 040

Listwa mocująca

Nr kat: 044

Listwa mocująca - podstawa

Nr kat: 045

59

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO



OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY ŒCIENNE

Kątownik zewnętrzny

Nr kat: 046

Kątownik zewnętrzny (podstawa)

Nr kat: 047

Listwa startowa dla płyt DS i PS

Nr kat: 048
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Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma CS

PolTherma DS

PolTherma PS

PolTherma TS

ThermaStyle PRO

Dla płyt:

PolTherma DS

PolTherma PS

Zetownik 26/30/26

Dla obróbek:

005A

Zetownik 30/30/30

Dla obróbek:

009A
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Dla płyt:

PolDeck BD

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck BD

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

ThermaDeck PRO

Kątownik wewnętrzny

Nr kat: 001

Okapnik

Nr kat: 003

Kalenica zewnętrzna

Nr kat: 005

Kątownik zewnętrzny
(z zetownikiem)

Nr kat: 005A

OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY DACHOWE



OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY DACHOWE

Kalenica wewnętrzna

Nr kat: 006

Kątownik szczytowy
(element maskujący)

Nr kat: 007

Kątownik szczytowy
(element maskujący)

Nr kat: 007A

Ceownik zamykający płytę

Nr kat: 009
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Dla płyt:

PolDeck BD

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO



Ceownik zamykający płytę

Nr kat: 009A

Ceownik zamykający płytę

Nr kat: 009B

Okapnik maskujący

Nr kat: 011

Listwa zamykająca

Nr kat: 024
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Dla płyt:

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD



OBRÓBKI STANDARDOWE - P£YTY DACHOWE

Listwa zamykająca

Nr kat: 025

Kalenica zewnętrzna

Nr kat: 027

Listwa okapowa

Nr kat: 028

Listwa a�ykowa

Nr kat: 030
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Dla płyt:

PolDeck TD

Dla płyt:

PolDeck TD

Dla płyt:

PolDeck TD

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO
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Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

ThermaDeck PRO

Dla płyt:

PolDeck TD

Dla płyt:

PolDeck TD

Listwa a�ykowa

Nr kat: 031

Listwa a�ykowa

Nr kat: 032

Zaślepka

Nr kat: 034

Listwa kalenicowa

Nr kat: 038



Kolory okładzin dostępne w ofercie Europanels zostały
sklasyfikowane na podstawie jasności względnej określonej w
normie PN-EN 14509 na trzy grupy. Przynależność
przykładowych kolorów do poszczególnych grup zależy od
akumulacji energii słonecznej na ich powierzchni względem
odbicia od powierzchni tlenku magnezu. Z uwagi na
możliwość zwiększonego nagrzewania się powierzchni płyt w
okresach silnego nasłonecznienia, zalecamy stosowanie
jasnej kolorystyki (grupa I i II) blach zewnętrznych, zwłaszcza
dla płyt dachowych.

Poniższe kolory są poglądowe - rzeczywiste produkty mogą
nieznacznie się różnić.

KOLORY
OK£ADZIN

RAL 9010
biały

grupa I (bardzo jasne)

RAL 9007
szare aluminium
grupa III (ciemne)

66

RAL 7035
jasno-szary

grupa I (bardzo jasne)

RAL 9002
szaro-biały

grupa I (bardzo jasne)

RAL 9006
srebrny metalik
grupa II (jasne)

Dostępne kolory:



RAL 7016
szary antracytowy
grupa III (ciemne)

RAL 3009
czerwony tlenkowy
grupa III (ciemne)

RAL 5010
niebieski

grupa III (ciemne)

RAL 7024
szary grafit

grupa III (ciemne)

RAL 6029
zielony miętowy
grupa III (ciemne)

RAL 8017
czekoladowo-brązowy

grupa III (ciemne)

RAL 3011
czerwony

grupa III (ciemne)
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RAL 8004
ceglasty

grupa III (ciemne)



Europanels Sp. z o.o.
Inflancka 5/81, 00-189Warszawa
NIP: 5252463541
KRS: 0000326849
REGON: 141978067

Zakład produkcyjny EPS
ul. Toruńska 85, 87-800Włocławek
tel.: (+48 54) 413 20 15
biurowloclawek@europanels.pl

Zakład produkcyjny PU
Latkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel.: (+48 52) 358 56 25
biurolatkowo@europanels.pl

PRODUCENT P£YT WARSTWOWYCH
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