
Nazwa produktu Opis (osnowa, grubo ść, giętko ść, monta ż) Kolor
Długo ść rolki 
[m]/ilo ść m2 

na palecie

Okres 
gwarancji 

[lata]**

Cena 
[zł/m 2]

Cena 
zakupu 
[zł/m 2]

swisspor BIKUTO 300                              
(PYE PV300 S56H)

włóknina poliestrowa; 5,6 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie

szary 5/100 15   26,00 zł  17,30 zł 

swisspor BIKUTOP 250                           
(PYE PV250 S52H)

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 15   20,50 zł  14,50 zł 

swisspor BIKUTOP 250                           
(PYE PV250 S52H)

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie 

czerwony* 5/120 15   23,00 zł  16,00 zł 

swisspor BIKUTOP 250                           
(PYE PV250 S52H)

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie 

zielony* 5/120 15   23,00 zł  16,00 zł 

swisspor BIKUTOP 200                           
(PYE PV200 S52H) 

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 15   19,50 zł  13,90 zł 

swisspor BIKUTOP 200                           
(PYE PV200 S52H) 

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie 

czerwony 5/120 15   22,00 zł  15,40 zł 

swisspor BIKUTOP 200                           
(PYE PV200 S52H) 

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -25˚C;                           
zgrzewanie 

zielony* 5/120 15   22,00 zł  15,40 zł 

swisspor BIKUTOP 52                             
(PYE PV250 S52H)

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -20˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 15   18,50 zł  12,90 zł 

swisspor BIKUTOP podkładowa 250 
(PYE PV250 S47)

włóknina poliestrowa; 4,7 mm; -25 ˚C;                          
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 7,5/150 15   20,50 zł  14,45 zł 

swisspor BIKUTOP podkładowa 200 
(PYE PV200 S40)

włóknina poliestrowa; 4,0 mm; -20 ˚C;                          
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 7,5/150 12   17,50 zł  12,20 zł 

swisspor BIKUTOP G200/33                   
(PYE G200 S33) 

tkanina szklana; 3,3 mm; -20 ˚C;                                  
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 10/200 12   16,00 zł    9,00 zł 

swisspor BIKUTOP G200/40                    
(PYE G200 S40)  

tkanina szklana; 4,0 mm; -10 ˚C;                                   
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 7,5/150 12   16,50 zł    9,80 zł 

swisspor BIKUTOP G40                          
(G200 S40) 

tkanina szklana; 4,0 mm; -5 ˚C;                                     
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 7,5/150 5   15,00 zł    9,00 zł 

swisspor BIKUTOP V24                           
(PYE V100 S24)

welon szklany; 2,4 mm; -10 ˚C;                                     
zgrzewanie

- 15/240 12     9,00 zł    5,00 zł 

swisspor BIKUTOP 35                             
(V60 S35) 

welon szklany; 3,5 mm; -5 ˚C;                                               
zgrzewanie

- 10/200 5   10,00 zł    6,10 zł 

swisspor BIKUTOP 30                             
(V60 S30) 

welon szklany; 3,0 mm; -5 ˚C;                                               
zgrzewanie

- 10/200 5     8,00 zł    4,70 zł 

swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -20˚C;                                   
zgrzwanie/mocowanie mechaniczne;

szary 5/120 15   25,00 zł  16,80 zł 

swisspor BIKUTOP MEMBRANA 
włóknina poliestrowa; 2,2 mm; -20˚C;                                    
klejenie/mocowanie mechaniczne

szary 15/240 10   10,00 zł    5,40 zł 

swisspor BIKUTOP samoprzylepna       
G200 (PYE G200 S25)

tkanina szklana; 2,5 mm; -20˚C;                                            
samoprzylepna/mocowanie mechaniczne

- 15/240 10   23,00 zł  11,50 zł 

swisspor BIKUTOP samoprzylepna       
V100 (PYE V100 S22) 

welon szklany; 2,2 mm; -20˚C;                                      
samoprzylepna 

- 15/240 10   21,00 zł  10,20 zł 

swisspor BIKUTOP EP5 WF flam
włóknina poliestrowa; antykorzenna; 5,0 mm; - 25˚C;           
zgrzewanie

- 5/120 10   29,00 zł  18,00 zł 

swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam
włóknina poliestrowa; antykorzenna; 5,0 mm; - 25˚C;           
zgrzewanie

szary 5/120 10   29,00 zł  17,50 zł 

swisspor BIKUTOP EP4 WF flam
włóknina poliestrowa; antykorzenna; 4,0 mm; - 25˚C;           
zgrzewanie

- 7,5/150 10   25,00 zł  14,30 zł 

swisspor BIKUTOP RADON RESIST AL.
welon szklany w warstwą aluminium; 4,0 mm; -5˚C;              
zgrzewanie

- 7,5/150 5   19,00 zł  10,40 zł 
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Dział obslugi sprzedaży:  tel:……. e-mail:….….

CENNIK PAP BITUMICZNYCH SWISSPOR

Nazwa Klienta:
Przedstawiciel: 
tel: …… e-mail….
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Nazwa produktu Opis (osnowa, grubo ść, giętko ść, monta ż) Kolor
Długo ść rolki 
[m]/ilo ść m2 
na palecie

Okres 
gwarancji 

[lata]**

Cena 
[zł/m 2]

Cena 
zakupu 
[zł/m2]

swisspor BIKUTOP standard 20/52        
(PYE PV250 S52H) 

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -20˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 10   18,00 zł  11,10 zł 

swisspor BIKUTOP standard 15/52        
(PYE PV250 S52H) 

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -15˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 10   17,50 zł  10,90 zł 

swisspor BIKUTOP standard 15/52        
(PYE PV250 S52H)

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -15˚C;                           
zgrzewanie 

czerwony 5/120 10   20,00 zł  12,40 zł 

swisspor BIKUTOP standard 15/44        
(PYE PV250 S44H) 

włóknina poliestrowa; 4,4 mm; -15˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 10   18,00 zł  10,60 zł 

swisspor BIKUTOP standard 10/52        
(PYE PV250 S52H) 

włóknina poliestrowa; 5,2 mm; -10˚C;                           
zgrzewanie 

szary 5/120 10   17,60 zł  10,40 zł 

swisspor BIKUTOP standard 
podkładowa 20/40 (PYE PV250 S40) 

włóknina poliestrowa; 4,0 mm; -20 ˚C;                          
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 7,5/150 10   18,00 zł  10,90 zł 

swisspor BIKUTOP standard 
podkładowa 15/40 (PYE PV250 S40)  

włóknina poliestrowa; 4,0 mm; -15 ˚C;                          
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie

- 7,5/150 10   17,50 zł  10,10 zł 

swisspor BIKUTOP standard 
podkładowa 15/35 (PYE PV250 S35) 

włóknina poliestrowa; 3,5 mm; -15 ˚C;                          
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie ( 2 razy folia)

- 10/200 10   15,50 zł    9,50 zł 

Nazwa produktu Opis (osnowa, grubo ść, giętko ść, monta ż) Kolor
Długo ść rolki 
[m]/ilo ść m2 
na palecie

Okres 
gwarancji 

[lata]**

Cena 
[zł/m 2]

Cena 
zakupu 
[zł/m2]

CZARNA MAMBA SBS MAX                     
PYE PV250 S52H

włóknina poliestrowa wzm. siatką szklaną; 5,2 mm; -20˚C;                          
zgrzewanie szary  6/144 3   17,00 zł  10,20 zł 

CZARNA MAMBA SBS PLUS                   
PYE PV250 S52H

włóknina poliestrowa wzm. siatką szklaną; 5,2 mm; -10˚C;                          
zgrzewanie szary  6/144 3   14,00 zł    8,00 zł 

CZARNA MAMBA V60 S42H
welon z włókien szklanych; 4,2 mm; 0˚C;                              
zgrzewanie

szary 7,5/150 3     9,30 zł    4,85 zł 

CZARNA MAMBA V60 S42H
welon z włókien szklanych; 4,2 mm; 0˚C;                             
zgrzewanie

czerwony* 7,5/150 3   11,80 zł    6,55 zł 

CZARNA MAMBA SBS PLUS                   
PYE PV250 S40

włóknina poliestrowa wzm. siatką szklaną; 4,0 mm; -5˚C;                            
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie - 7,5/150 3   13,00 zł    7,60 zł 

CZARNA MAMBA G200 S40
tkanina szklana; 4,0 mm; 0˚C;                                               
mocowanie mechaniczne/zgrzewanie - 7,5/150 3   12,50 zł    8,20 zł 

CZARNA MAMBA V60 S30
welon z włókien szklanych; 3,0 mm; 0˚C;                              
zgrzewanie

- 10/200 3     8,00 zł    3,55 zł 

CZARNA MAMBA W 400 
welon z włókien szklanych; 2,6 kg; 0˚C;                                
klejenie szara 15/240 -     5,00 zł    2,85 zł 

CZARNA MAMBA P64/1200 
welon z włókien szklanych; 2,6 kg; 0˚C;                                
klejenie - 15/240 -     5,50 zł    2,95 zł 

CZARNA MAMBA PERFOR
welon z włókien szklanych;                                                    
układana luzem - 15/300 -     6,20 zł    4,45 zł 

* posypki czerwona lub zielona dostępna na specjalne zamówienie, szczególy u przedstawiciela handlowego

CZARNA MAMBA - papy podkładowe do pokryc dachowych oraz hydroizolacji fundamentów

CZARNA MAMBA - papy tradycyjne

CZARNA MAMBA - papy wierzchniego krycia do pokry ć dachowych jedno i wielowarstwowych

CZARNA MAMBA - papy wierzchniego krycia do pokry ć dachowych wielowarstwowych

* posypki czerwona i zielona dost ępne na specjalne zamówienie, szczegóły u przedstawi ciela handlowego
** przy zamówieniu kompletnego rozwi ązania systemowego mo żliwo ść wydłu żenia gwarancji, szczegóły u przedstawiciela handlow ego
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