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Opis

Dystanse typu kość wykorzystuję się w zbrojeniu poziomym punktowym dla 
siatek i prętów zbrojeniowych w płytach stropowych, belkach żelbetowych, 
nadprożach oraz schodach. Podkładki z tworzywa sztucznego to najbardziej 
popularna i rozpowszechniona grupa podkładek dystansowych używana 
przez zbrojarzy. Podkładki te charakteryzują się wysoką wytrzymałością, dużą 
odpornością na obciążenia. Wykonane zostały z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego - polipropylenu, odpornego na większość środków chemicznych, a 

dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. 

W przypadku miękkich podłoży należy dodatkowo zastosować talerzyk o 
zwiększonej powierzchni podstawy.

Dane handlowe

Dystanse do zbrojenia - kość

Symbol
Otulina 
betonu 
[mm]

Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[Kg/500 

szt]

1/20.100 10/15/20 6-20 100/500 opak. 2,74

1/25.100 15/20/25 6-20 100/500 opak. 2,90

1/30.100 20/25/30 6-20 100/500 opak. 3,60

23.100 talerzyk -- 100/500 opak. 4,27
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Opis

Dystanse typu baryłka wykorzystuję się w zbrojeniu poziomym dla siatek 
i prętów zbrojeniowych w których ważne jest zaciśnięcie pręta i stabilność. 
Uniwersalna konstrukcja pozwala zakleszczyć pręta, dzięki czemu konstruk-
cja zbrojenia nie przemieszcza się podczas betonowania. Ponadto, podkładki te 
uwalniają od konieczności używania drutu wiązałkowego. Wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, odpornego na więk-
szość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne.

W przypadku miękkich podłoży należy dodatkowo zastosować talerzyk o 
zwiększonej powierzchni podstawy.

Dane handlowe

Dystanse do zbrojenia - baryłka

Symbol

Otulina 
betonu / 

wymiar H 
[mm]

Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[kg/500 

szt]

17.100 15 6-16 100/500 opak. 4,98

18.100 20 6-16 100/500 opak. 5,72

19.100 25 6-16 100/500 opak. 5,45

20.100 30 6-16 100/500 opak. 5,86

21.100 35 6-16 100/500 opak. 6,51

23.100 talerzyk -- 100/500 opak. 4,27
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Opis

Dystanse typu H wykorzystuję się w zbrojeniu poziomym punktowym dla siatek 
i prętów zbrojeniowych w których ważne jest zaciśnięcie pręta i minimalny kon-
takt z podłożem. Uniwersalna konstrukcja pozwala zakleszczyć pręta, natomiast 
zaokrąglone nóżki gwarantują minimalną powierzchnię styku z szalunkiem. 
Podkładki z tworzywa sztucznego to najbardziej popularna i rozpowszechnio-
na grupa podkładek dystansowych używana przez zbrojarzy. Wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, odpornego na więks-
zość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne.

Dane handlowe

Dystanse do zbrojenia - typu H

Symbol

Otulina 
betonu / 

wymiar H 
[mm]

Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[kg/500 

szt]

44/10.100 10 6-12 100/500 opak. 2,22

44/15.100 15 6-12 100/500 opak. 2,60

44/20.100 20 6-12 100/500 opak. 2,76

44/25.100 25 6-12 100/500 opak. 3,01

44/30.100 30 6-12 100/500 opak. 3,06
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Opis

Dystanse pod zbrojenie ciężkie wykorzystuję się w zbrojeniu poziomym 
punktowym dla siatek i prętów zbrojeniowych o dużej masie. Wzmocnio-
na budowa dystansu zapewnia wytrzymałość podkładki na nacisk zbrojenia 
ciężkiego. Uniwersalna konstrukcja pozwala zakleszczyć pręta i ustabili-
zować całą strukturę zbrojenia. Podkładki wykonane zostały z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, odpornego na większość 
środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne.

W przypadku miękkich podłoży należy dodatkowo zastosować talerzyk o 
zwiększonej powierzchni podstawy.

Dane handlowe

Dystanse pod zbrojenie ciężkie

Symbol

Otulina 
betonu / 

wymiar H/
H1[mm]

Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[kg/500 

szt]

12.100 25/41 8-16 100/500 opak. 10,07

13.100 35/51 8-16 100/500 opak. 11,46

14.100 42/58 8-16 100/500 opak. 12,78

15.100 50/66 8-16 100/500 opak. 14,09

16.100 talerzyk -- 100/500 opak. 5,20
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Opis

Listwy dystansowe wykorzystuję się do dolnego zbrojenia z przeznaczeniem 
do dużych obciążeń. Unikatowe boczne zaczepy pozwalają łączyć dystans 
zarówno wzdłuż jak i w poprzek, co pozwala tworzyć dowolne kratownice. 
Struktura listwy charakteryzuje się licznymi otworami, które gwarantuję opty-
malny przepływ betonu przez listwę, co pozwala zminimalizować rozszerzalność 
oraz wyeliminować powstawanie pęknięć w betonie. Listwy stropowe wykona-
ne zostały z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, odpornego 
na większość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozo-
odporne. Ponadto cechuję je lekkość, wysoka wytrzymałość oraz stabilność. 

Dane handlowe

Listwy dystansowe

Symbol Otulina
 betonu [mm]

Długość 
[mm]

Ilość  w 
wiązce 
[mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

50mb]

LS.20.50 20 100 50 wiązka/paleta 5,75

LS.25.50 25 100 50 wiązka/paleta 6,70

LS.30.50 30 100 50 wiązka/paleta 7,15

LS.35.50 35 100 50 wiązka/paleta 7,35

LSW.35.50 35 wzmocniona 100 50 wiązka/paleta 8,55

LS.40.50 40 100 50 wiązka/paleta 8,85

LS.50.50 50 100 50 wiązka/paleta 9,65
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Opis

Dystanse typu gwiazdka wykorzystuję się w zbrojeniu poziomym i piono-
wym ścian, murów oporowych i ścian żelbetowych. Dystanser wciska się na 
pręty zbrojeniowe o różnych średnicach. Uniwersalna konstrukcja z liczny-
mi otworami i rozbudowaną powierzchnią, pozwala na lepsze kotwienie się 
w betonie otuliny. Podkładki wykonane zostały z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego - polipropylenu, odpornego na większość środków chemicznych, 
a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. Podkładki dystansowe różnią 
się w zależności od otuliny betonu, zastosowanym wzorem przemysłowym.

Dane handlowe

Dystanse do zbrojenia - gwiazdki

Symbol
Otulina 
betonu / 

wzór

Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[kg/500 

szt]

24.100 10-15 / B 6-12 100/500 opak. 1,73

3.100 15-20 / A 6-12 100/500 opak. 3,04

4.100 20-25 / A 8-14 100/500 opak. 4,10

022.100 25-30 / A 8-14 100/500 opak. 4,30

5.100 35-45 / B 12-20 100 opak. 8,3

25.100 50-50 / B 12-20 100 opak. 12,35

A

B
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Opis

Stożki oporowe mocuję się w rurce dystansowej. Wykonane zostały z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, odpornego na większość środ-
ków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. Zapewniają 
szczelność w trakcie betonowania, chroniąc w ten sposób ściąg przed zabru-
dzeniem. Po demontażu pozostałą w betonie rurkę zaślepią się odpowiednimi 
korkami.Po zdemontowaniu stożków oporowych nie powinno się używać ich 
ponownie - z powodu możliwych nieszczelności na styku z rurką dystanso-
wą. Stożek stosuję się do rur dystansowych o średnicy wewnętrznej 22mm.

Dane handlowe

Akcesoria szalunkowe

Symbol Nazwa
Ilość  w 

opakowaniu 
[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[kg/500 

szt]

7.500 Stożek oporowy 500 opak. 2,34

6.500 Korek do stożka 500 opak. 1,00
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Opis

Talerzyki dociskowe wykorzystuję się do mocowania wszelkich termoizolacji 
(styropian, wełna mineralna) na drewnianych fasadach. Podkładka wykonana 
została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, dpornego na 
większość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozood-
porne. Kanadyjkę mocuję się na za pomocą metalowych wkrętów o średnicy 
do 5 mm. Dobór długości wkręta zależny jest od grubości ocieplenia użytego 

na danym budynku. 

Dane handlowe

Talerzyki dociskowe - kanadyjki

Symbol Grubość 
[mm]

Średnica 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

kanadyjka.100 17 50 100 opak.

kanadyjka.500 17 50 500 opak.
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Opis

Podkładki dystansowe wykorzystuję się w produkcji i szkleniu okien drewnia-
nych, z tworzywa sztucznego oraz okien aluminiowych. Podkładki dystansują 
szybę, zapewniając prawidłową geometrię okna i zaklinowanie szyby w ra-
mie okiennej. Chronią przed wystąpieniem reakcji chemicznej między masą 
uszczelniająca szkło zespolone a profilem okna. Podkładki wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu. odpornego na więk-
szość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. W 
ofercie posiadamy podkładki dystansowe o różnych szerokościach i kolorach - 

odpowiedni kolor oznacza konkretną grubość podkładki.

Dane handlowe

Podkładki dystansowe - 30 mm

Symbol Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Długość 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

P/30.2.1000 30 2 100 1000 opak.

P/30.3.1000 30 3 100 1000 opak.

P/30.4.1000 30 4 100 1000 opak.

P/30.5.1000 30 5 100 1000 opak.

P/30.6.1000 30 6 100 1000 opak.
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Opis

Podkładki dystansowe wykorzystuję się w produkcji i szkleniu okien drewnia-
nych, z tworzywa sztucznego oraz okien aluminiowych. Podkładki dystansują 
szybę, zapewniając prawidłową geometrię okna i zaklinowanie szyby w ra-
mie okiennej. Chronią przed wystąpieniem reakcji chemicznej między masą 
uszczelniająca szkło zespolone a profilem okna. Podkładki wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu. odpornego na więk-
szość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. W 
ofercie posiadamy podkładki dystansowe o różnych szerokościach i kolorach - 

odpowiedni kolor oznacza konkretną grubość podkładki.

Dane handlowe

Podkładki dystansowe - 32 mm

Symbol Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Długość 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

P/32.1.1000 32 1 100 1000 opak.

P/32.2.1000 32 2 100 1000 opak.

P/32.3.1000 32 3 100 1000 opak.

P/32.4.1000 32 4 100 1000 opak.

P/32.5.1000 32 5 100 1000 opak.

P/32.6.1000 32 6 100 1000 opak.
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Opis

Podkładki dystansowe wykorzystuję się w produkcji i szkleniu okien drewnia-
nych, z tworzywa sztucznego oraz okien aluminiowych. Podkładki dystansują 
szybę, zapewniając prawidłową geometrię okna i zaklinowanie szyby w ra-
mie okiennej. Chronią przed wystąpieniem reakcji chemicznej między masą 
uszczelniająca szkło zespolone a profilem okna. Podkładki wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu. odpornego na więk-
szość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. W 
ofercie posiadamy podkładki dystansowe o różnych szerokościach i kolorach - 

odpowiedni kolor oznacza konkretną grubość podkładki.

Dane handlowe

Podkładki dystansowe - 34 mm

Symbol Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Długość 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

P/34.2.1000 34 2 100 1000 opak.

P/34.3.1000 34 3 100 1000 opak.

P/34.4.1000 34 4 100 1000 opak.

P/34.5.1000 34 5 100 1000 opak.
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Opis

Podkładki dystansowe wykorzystuję się w produkcji i szkleniu okien drewnia-
nych, z tworzywa sztucznego oraz okien aluminiowych. Podkładki dystansują 
szybę, zapewniając prawidłową geometrię okna i zaklinowanie szyby w ra-
mie okiennej. Chronią przed wystąpieniem reakcji chemicznej między masą 
uszczelniająca szkło zespolone a profilem okna. Podkładki wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu. odpornego na więk-
szość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. W 
ofercie posiadamy podkładki dystansowe o różnych szerokościach i kolorach - 

odpowiedni kolor oznacza konkretną grubość podkładki.

Dane handlowe

Podkładki dystansowe - 40 mm

Symbol Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Długość 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

P/40.2.1000 40 2 100 1000 opak.

P/40.3.1000 40 3 100 1000 opak.

P/40.4.1000 40 4 100 1000 opak.

P/40.5.1000 40 5 100 1000 opak.

P/40.6.500 40 6 100 500 opak.
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Opis

Podkładki dystansowe wykorzystuję się w produkcji i szkleniu okien drewnia-
nych, z tworzywa sztucznego oraz okien aluminiowych. Podkładki dystansują 
szybę, zapewniając prawidłową geometrię okna i zaklinowanie szyby w ra-
mie okiennej. Chronią przed wystąpieniem reakcji chemicznej między masą 
uszczelniająca szkło zespolone a profilem okna. Podkładki wykonane zostały 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu. odpornego na więk-
szość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. W 
ofercie posiadamy podkładki dystansowe o różnych szerokościach i kolorach - 

odpowiedni kolor oznacza konkretną grubość podkładki.

Dane handlowe

Podkładki dystansowe - 44 mm

Symbol Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Długość 
[mm]

Ilość  w 
opakowaniu 

[szt.]

Jednostka
 sprzedaży

P/44.1.1000 44 1 100 1000 opak.

P/44.2.1000 44 2 100 1000 opak.

P/44.3.1000 44 3 100 1000 opak.

P/44.4.1000 44 4 100 1000 opak.

P/44.5.500 44 5 100 500 opak.

P/44.6.500 44 6 100 500 opak.
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Opis

Kliny montażowe wykorzystywane są do montażu okien, drzwi, rolet, podłóg. 
Wykonane zostały z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polipropylenu, 
odpornego na większość środków chemicznych, a dodatkowo są nienasiąkliwe 
i mrozoodporne. Kliny montażowe posiadają specjalne poprzeczne żebrowa-
nia klinujące, które uniemożliwiają przesuwanie się ich na boki. Zapewniają 
prawidłowe wypoziomowanie i ustabilizowanie montowanego elementu. W 
celu zapewniania właściwego funkcjonowania okna zaleca się pozostawie-
nie klinów nośnych na stałe pod warstwą piany montażowej, jest to bardzo 
istotne zwłaszcza przy dużych oknach, lub balkonach ze słupkiem ruchomym.

Dane handlowe

Kliny uniwersalne

Symbol
Wymiary

dł x szer x wys 
[mm]

Ilość  w opako-
waniu [szt.]

Jednostka
 sprzedaży

Masa 
[kg/500 

szt]

klin.maly 98 x 45 x 15 500 opak. 2,34

klin.duzy 150 x 45 x 22 500 opak. 1,98
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