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Dachy skośne Ścianki działowe Fasady wentylowane 
Ściany trójwarstwowe
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Nareszcie: materiał izolacyjny bez kompromisów

Najlepsze właściwości izolacyjne połączone z łatwością obróbki.

Nadszedł czas, aby nieco ułatwić życie profesjonalistom w dziedzinie izolacji. Dlatego opracowaliśmy
climowool. Wysokowydajny materiał izolacyjny, który nie tylko spełnia wszystkie wymagania stawia-  
ne nowoczesnym materiałom izolacyjnym z wełny szklanej, ale oferuje dodatkowo cały szereg ważnych
ulepszeń. A one są korzystne przede wszystkim dla profesjonalistów, którzy każdego dnia pracują z ma- 
teriałami izolacyjnymi – Wykonawców.

Niezaprzeczalne zalety dla Państwa klientów

Pierwszorzędna wydajność izolacji, izolacja dźwiękowa i ochrona przeciwpożarowa
Pewne jest, że climowool posiada wszystkie klasyczne zalety wełny szklanej. Ale oferuje jeszcze więcej:
ulepszenia dla profesjonalistów, którzy codziennie pracują z materiałami izolacyjnymi.

Bardzo miękka - uciążliwe kłucie i swędzenie to przeszłość
Wełna szklana produkowana w specjalnym procesie technologicznym wytwarza znacznie mniej pyłu
podczas stosowania i dzięki temu zapobiega typowemu swędzeniu. Climowool jest ponadto wyjątko- 
wo miękka i właściwie pozbawiona zapachu. I co szczególnie ważne: climowool jest odporna na wilgoć.
Odpowiednio pożądany efekt uboczny: o jedną trzecią mniej folii do opakowania.

Działanie zaciskowe dla pewnego trzymania, pomimo miękkich włókien
Miękka wełna – to potrafią również inni. Inni jednak pozostają w tyle, wówczas gdy wełna izolacyjna  
ma trzymać się między krokwiami. Climowool to pierwszy materiał izolacyjny, który łączy miękką wełnę 
z doskonałą siłą rozprężającą, przywracającą do stanu pierwotnego.

Szybka obróbka, bez strzępienia się
Perfekcyjne współdziałanie między lepiszczem i włóknami zapewnia czyste krawędzie cięcia i zapobiega
niepożądanemu zwijaniu się pod nożem. Odpowiednie pomocnicze narzędzia do cięcia oferują dodatko- 
wą pomoc przy dokładnym dopasowywaniu wełny izolacyjnej.

Jedna zaleta dla wszystkich: przekonująca trwałość
Wełna climowool produkowana w najnowocześniejszym w Europie zakładzie produkcji wełny szklanej
charakteryzuje się wzorcowym bilansem ekologicznym. Jego podstawą są najnowocześniejsze, wysoko- 
wydajne linie produkcyjne oraz krótkie drogi przewozu surowców mineralnych i szkła recyklingowego. 
Ogranicza to emisję CO2 w czasie produkcji, natomiast izolacja wełną climowool zapewnia wielokrotne 
oszczędności przez dziesięciolecia.

www.climowool.pl
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Flex Mata climowool KF3 032 | KF2 034 | KF1 037

Do ceny należy doliczyć VAT 23%
Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
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Mata z mineralnej wełny szklanej
Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
■  dachów skośnych (poddaszy użytkowych)  
      w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
■  poddaszy nieużytkowych;
■  w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
■  stropów między legarami, sufitów podwieszanych,  
      lekkich ścianek działowych.

Właściwości:
■  materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1;
■  rozprężanie w dwóch płaszczyznach na grubość i szerokość.

Certyfikat CE:
■  K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

Flex Mata climowool KF3 032  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

100 4 000 1 200 1 / 4,80 18 / 86,40 3,13      30,20

120 3 200 1 200 1 / 3,84 18 / 69,12 3,75 36,24

140 2 800 1 200 1 / 3,36 18 / 60,48 4,38 42,28

150 2 600 1 200 1 / 3,12 18 / 56,16 4,69 45,30

160 2 500 1 200 1 / 3,00 18 / 54,00 5,00 48,32

180 2 200 1 200 1 / 2,64 18 / 47,52 5,63 54,36

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2-AFr5

rozprężenie na grubość i szerokość

Flex Mata climowool KF2 034  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  100 5 600 1 200 1 / 6,72 18 / 120,96 2,94    26,00

*120 4 800 1 200 1 / 5,76 18 / 103,68 3,53 31,20

*140 4 000 1 200 1 / 4,80 24 / 115,20 4,12 36,40

  150 4 000 1 200 1 / 4,80 24 / 115,20 4,41 39,00

*160 3 500 1 200 1 / 4,20 24 / 100,80 4,71 41,60

*180 3 200 1 200 1 / 3,84  24 / 92,16 5,30 46,80

  200 2 800 1 200 1 / 3,36  24 / 80,64 5,88 52,00

*220 3 300 1 200 1 / 3,96  12 / 47,52 6,47 57,20

*240 3 000 1 200 1 / 3,60  12 / 43,20 7,06 62,40

*260 3 000 1 200 1 / 3,60  12 / 43.20 7,65 67,60

*280 2 800 1 200 1 / 3,36  12 / 40,32 8,24 72,80

*300 2 800 1 200 1 / 3,36  12 / 40,32 8,82 78,00

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2-AFr5

rozprężenie na grubość i szerokość

Flex Mata climowool KF1 037  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

100 7 000 1 200 1 / 8,40 18 / 151,20 2,70  19,50

140 5 000 1 200 1 / 6,00 18 / 108,00 3,78 27,30

150 5 000 1 200 1 / 6,00 18 / 108,00 4,05 29,25

160 4 500 1 200 1 / 5,40   18 / 97,20 4,32 31,20

180 4 000 1 200 1 / 4,80   18 / 86,40 4,86 35,10

200 3 500 1 200 1 / 4,20   18 / 75,60 5,41 39,00

220 3 300 1 200 1 / 3,96   18 / 71,28 5,95 42,90

240 3 000 1 200 1 / 3,60   18 / 64,80 6,49 46,80

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2-AFr5rozprężenie na grubość i szerokość

*Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Najnowsze informacje na naszej stronie internetowej

W naszym nowym serwisie internetowym znajdą Państwo informacje o produktach, ich za-
stosowaniu, praktyczne rady dotyczące montażu oraz wiele innych informacji związanych 
z tematyką wełny mineralnej. Zamieszczone karty techniczne pozwalają na szczegółowe 
zapoznanie się z parametrami każdego produktu. Strona pełni też funkcję doradczą i zawie-
ra zbiór profesjonalnych oraz praktycznych porad na temat ochrony cieplnej budynków oraz 
doboru materiałów izolacyjnych. To nasze wirtualne centrum informacji.
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climowool DF3 032  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

50 8 000 1 250 1 / 10,00 18 / 180,00 1,56      15,08

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5

climowool DF 033  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,033 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

    50 9 000 1 200 1 / 10,80 18 / 194,40 1,52      11,07

  *60 8 000 1 200 1 / 9,60 18 / 172,80 1,82 13,28

  100 5 000 1 200 1 / 6,00 18 / 108,00 3,03 22,14

*120 4 200 1 200 1 / 5,04   18 / 90,72 3,64 26,57

*140 3 600 1 200 1 / 4,32   18 / 77,76 4,24 31,00

  150 3 400 1 200 1 / 4,08   18 / 73,44 4,55 33,21

*160 3 200 1 200 1 / 3,84   18 / 69,12 4,85 35,42

*180 2 800 1 200 1 / 3,36   18 / 60,48 5,45 39,85

*200 2 500 1 200 1 / 3,00   18 / 54,00 6,06 44,28

*220 2 300 1 200 1 / 2,76   18 / 49,68 6,67 48,71

*240 2 100 1 200 1 / 2,52   18 / 45,36 7,27 53,14

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5   

climowool DF2 034  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  *60 9 600 1 200 1 / 11,52 18 / 207,36 1,76      11,79

  *80 7 000 1 200   1 / 8,40 18 / 151,20 2,35 15,72

  100 5 600 1 200   1 / 6,72 18 / 120,96 2,94 19,66

*120 4 800 1 200   1 / 5,76 18 / 103,68 3,53 23,59

*140 4 000 1 200   1 / 4,80 24 / 115,20 4,12 27,52

  150 4 000 1 200   1 / 4,80 24 / 115,20 4,41 29,48

*160 3 500 1 200   1 / 4,20 24 / 100,80 4,71 31,45

*180 3 200 1 200   1 / 3,84   24 / 92,16 5,30 35,38

  200 2 800 1 200   1 / 3,36   24 / 80,64 5,88 39,31

*220 3 300 1 200   1 / 3,96   12 / 47,52 6,47 43,24

*240 3 000 1 200   1 / 3,60   12 / 43,20 7,06 47,17

*260 3 000 1 200   1 / 3,60   12 / 43,20 7,65 51,11

*280 2 800 1 200   1 / 3,36   12 / 40,32 8,24 55,04

*300 2 800 1 200   1 / 3,36   12 / 40,32 8,82 58,97

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5

climowool DF 037 | DF1 039 | DF 042climowool DF3 032 | DF 033 | DF2 034
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Mata z mineralnej wełny szklanej
Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej i akustycznej:
■  dachów skośnych (poddaszy użytkowych)  
      w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
■  poddaszy nieużytkowych;
■  w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
■  stropów między legarami, sufitów podwieszanych,  
      lekkich ścianek działowych.

Właściwości:
■  materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:
■  K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool DF 037  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

 **50      2 x 7 000 1 200   2 / 16,80 24 / 403,20 1,35      9,30

 **60      2 x 6 000 1 200   2 / 14,40 24 / 345,60 1,62 11,16

 **75     2 x 5 000 1 200   2 / 12,00 24 / 288,00 2,03 13,95

 **80     2 x 4 500 1 200   2 / 10,80 24 / 259,20 2,16 14,88

   100 7 000 1 200     1 / 8,40 24 / 201,60 2,70 18,60

     **120 6 000 1 200     1 / 7,20 24 / 172,80 3,24 22,32

     **140 5 000 1 200     1 / 6,00 24 / 144,00 3,78 26,04

   150 5 000 1 200     1 / 6,00 24 / 144,00 4,05 27,90

     **160 4 500 1 200     1 / 5,40 24 / 129,60 4,32 29,76

   180 4 000 1 200     1 / 4,80 24 / 115,20 4,86 33,48

   200 3 500 1 200     1 / 4,20 24 / 100,80 5,41 37,20

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5

*

*

*

*

climowool DF1 039  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

   *50    2 x 7 000 1 200 2 / 16,80 24 / 403,20 1,28      7,35

   100 7 000 1 200   1 / 8,40 24 / 201,60 2,56 14,70

   150 5 000 1 200   1 / 6,00 24 / 144,00 3,85 22,05

**160 4 500 1 200   1 / 5,40 24 / 129,60 4,10 23,52

   180 4 000 1 200   1 / 4,80 24 / 115,20 4,62 26,46

   200 3 500 1 200   1 / 4,20 24 / 100,80 5,13 29,40

**220 3 200 1 200   1 / 3,84   24 / 92,16 5,64 32,34

**240 3 000 1 200   1 / 3,60   24 / 86,40 6,15 35,28

**250 2 900 1 200   1 / 3,48   24 / 83,52 6,41 36,75

**280 2 600 1 200   1 / 3,12   24 / 74,88 7,18 41,16

**300 2 400 1 200   1 / 2,88   24 / 69,12 7,69 44,10

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5

*Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF 042-DUO)

climowool DF 042  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,042 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

*50    2 x 7 500 1 200 2 / 18,00 24 / 432,00 1,19      7,05

100 7 500 1 200   1 / 9,00 24 / 216,00 2,38 14,10

150 5 500 1 200   1 / 6,60 24 / 158,40 3,57 21,15

200 4 000 1 200   1 / 4,80 24 / 115,20 4,76 28,20

Kod produktu: MW-EN 13162 - T1

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.
Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

*Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

*Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.
Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

  *Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF 037-DUO)
**Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

  *Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF 039-DUO)
**Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
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Zastosowanie:
Do izolacji akustycznej:
■  lekkich ścianek działowych;
■  sufitów podwieszanych.

Do izolacji cieplnej:
■  w budownictwie szkieletowym;
■  stropów między legarami;
■  w dachach skośnych (izolacja podkrokwiowa);
■  murów trójwarstwowych.

Właściwości:
■  materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:
■  K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

Silent Wool climowool TW1-E 037  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  50 1 250 600 10 / 7,50 32 / 240,00 1,35 8,10

  75 1 250 600   6 / 4,50 32 / 144,00 2,03 12,15

100 1 250 600   5 / 3,75 32 / 120,00 2,70 16,20

150 1 250 600   3 / 2,25   32 / 72,00 4,05 24,30

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  50* 4 x 7 800 600 4 / 18,72 18 / 336,96 1,35 8,10

    75** 4 x 5 200 600 4 / 12,48 18 / 224,64 2,03 12,15

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AFr5 

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.
Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

                     climowool TW1-E 037 | TWR1-E 037
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Płyta z mineralnej wełny szklanej

Silent Wool climowool TWR1-E 037  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m × K)

  * produkt o nazwie handlowej TWR1-E 050 duo
** produkt o nazwie handlowej TWR1-E 075 duo

 

 Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Płyta Fasadowa climowool FD3/V 032 | FD2/V 034 | FD1/V 037
Płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta czarnym welonem z włókna szklanego
Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej:
■  fasad wentylowanych; 
■  szczególnie polecana do fasad pokrytych płytami szklanymi
      lub kamiennymi.

Właściwości:
■  materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:
■  K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

Płyta Fasadowa climowool FD3/V 032  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  60 1 250 600 8 / 6,00 16 / 96,00 1,88      27,24

  80 1 250 600 6 / 4,50 16 / 72,00 2,50 36,32

100 1 250 600 5 / 3,75 16 / 60,00 3,13 45,40

120 1 250 600 4 / 3,00 16 / 48,00 3,75 54,48

140 1 250 600 3 / 2,25 16 / 36,00 4,38 63,56

160 1 250 600 3 / 2,25 16 / 36,00 5,00 72,64

180 1 250 600 3 / 2,25 16 / 36,00 5,63 81,72

200 1 250 600 2 / 1,50 16 / 24,00 6,25 90,80

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AFr5
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Do ceny należy doliczyć VAT 23%.
Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Płyta Fasadowa climowool FD1/V 037  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  60 1 250 600 8 / 6,00 28 / 168,00 1,62      18,90

  80 1 250 600 6 / 4,50 28 / 126,00 2,16 25,20

100 1 250 600 5 / 3,75 28 / 105,00 2,70 31,50

120 1 250 600 4 / 3,00   28 / 84,00 3,24 37,80

140 1 250 600 4 / 3,00   28 / 84,00 3,78 44,10

150 1 250 600 4 / 3,00   28 / 84,00 4,05 47,25

160 1 250 600 3 / 2,25   28 / 63,00 4,32 50,40

180 1 250 600 3 / 2,25   28 / 63,00 4,86 56,70

200 1 250 600 3 / 2,25   28 / 63,00 5,41 63,00

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AFr5
Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Płyta Fasadowa climowool FD2/V 034  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  40 1 250 600 12 / 9,00 24 / 216,00 1,18      14,72

  60 1 250 600   8 / 6,00 24 / 144,00 1,76 22,08

  80 1 250 600   6 / 4,50 24 / 108,00 2,35 29,44

100 1 250 600   5 / 3,75   24 / 90,00 2,94 36,80

120 1 250 600   4 / 3,00   24 / 72,00 3,53 44,16

140 1 250 600   4 / 3,00   24 / 72,00 4,12 51,52

150 1 250 600   4 / 3,00   24 / 72,00 4,41 55,20

160 1 250 600   3 / 2,25   24 / 54,00 4,71 58,88

180 1 250 600   3 / 2,25   24 / 54,00 5,29 66,24

200 1 250 600   3 / 2,25   24 / 54,00 5,88 73,60

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AFr5
Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
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Produkty climowool zostały już czterokrotnie wyróżnione! Oznaczenie produktu „Der Blaue 
Engel”, certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort, deklaracja środowiskowa EPD przyznana przez 
stowarzyszenie „Institut Bauen und Umwelt e.V.” oraz znak jakości RAL dla produktów z wełny 
mineralnej są niezbitymi dowodami na pozytywny wkład produktów climowool w ekorozwój. 
Tym samym climowool stał się ostatecznie gwiazdą wieczoru na czerwonym dywanie!

www.climowool.pl

GWIAZDA

Klinkier Płyta climowool KD3/V 032 | KD2/V 034 | KD1/V 037

Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej:
■  ścian trójwarstwowych;
■  płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta jasnym
      welonem z włókna szklanego climowool; 
■  szczególnie polecana do murów trójwarstwowych ze ścianą
      osłonową z cegły klinkierowej.

Właściwości:
■  materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:
■  K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

Klinkier Płyta climowool KD1/V 037  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  50 1 250 625 10 / 7,81 28 / 218,75 1,35 14,40

  60 1 250 625 8 / 6,25 28 / 175,00 1,62 17,28

  80 1 250 625 6 / 4,69 28 / 131,25 2,16 23,04

100 1 250 625 5 / 3,91 28 / 109,38 2,70 28,80

120 1 250 625 4 / 3,13   28 / 87,50 3,24 34,56

140 1 250 625 4 / 3,13   28 / 87,50 3,78 40,32

150 1 250 625 4 / 3,13   28 / 87,50 4,05 43,20

160 1 250 625 3 / 2,34   28 / 65,63 4,32 46,08

180 1 250 625 3 / 2,34   28 / 65,63 4,86 51,84

200 1 250 625 3 / 2,34   28 / 65,63 5,41 57,60

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AFr5

Płyta z mineralnej wełny szklanej pokryta welonem z włókna szklanego

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.
Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Klinkier Płyta climowool KD2/V 034  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

  50 1 250 625 10 / 7,81 24 / 187,50 1,47 18,00

  60 1 250 625 8 / 6,25 24 / 150,00 1,76 21,60

  80 1 250 625 6 / 4,69 24 / 112,50 2,35 28,80

100 1 250 625 5 / 3,91   24 / 93,75 2,94 36,00

120 1 250 625 4 / 3,13   24 / 75,00 3,53 43,20

140 1 250 625 4 / 3,13   24 / 75,00 4,12 50,40

150 1 250 625 4 / 3,13   24 / 75,00 4,41 54,00

160 1 250 625 3 / 2,34   24 / 56,25 4,71 57,60

180 1 250 625 3 / 2,34   24 / 56,25 5,29 64,80

200 1 250 625 3 / 2,34   24 / 56,25 5,88 72,00

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AFr5
Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
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Klinkier Płyta climowool KD3/V 032  ■  Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/(m × K)

Grubość
[mm]

Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Ilość/Opak.
[szt.] / [m2]

Opak./Paleta
[szt.] / [m2]

Opór cieplny RD  
[m2 × K/W]

Cena
[zł/m2]

50 1250 625 10 / 7,81 16 / 125,00 1,56 21,60

60 1250 625 8 / 6,25 16 / 100,00 1,88 25,92

80 1250 625 6 / 4,69 16 / 75,00 2,50 34,56

100 1250 625 5 / 3,91 16 / 62,50 3,13 43,20

120 1250 625 4 / 3,13 16 / 50,00 3,75 51,84

140 1250 625 4 / 3,13 16 / 50,00 4,38 60,48

150 1250 625 4 / 3,13 16 / 50,00 4,69 64,80

160 1250 625 3 / 2,34 16 / 37,50 5,00 69,12

180 1250 625 3 / 2,34 16 / 37,50 5,63 77,76

200 1250 625 3 / 2,34 16 / 37,50 6,25 86,40

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AFr5
Produkty dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.
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Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Postanowienia wstępne

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw” obowiązują we wszyst-
kich stosunkach prawnych związanych ze sprzedażą i dostawami do-
konywanymi przez spółkę climowool sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, 
ul. Kościuszki 5 (zwanej w dalszej  części Sprzedającym) na rzecz osób  
trzecich (dalej określonych jako Kupujący), o ile bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa nie  przewidują odmiennych regulacji.

Wszelkie regulacje umowne odmienne od postanowień niniejszych „Ogól-
nych warunków sprzedaży i dostaw” wymagają dla swojej ważności  
pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. Dotyczy to w szczególności 
uzgodnień wstępnych i wstępnych porozumień z Kupującym zawartych przez 
pełnomocników, pracowników oraz przedstawicieli handlowych Sprzedają-
cego w jego  imieniu i na jego rzecz. 

Climowool sp. z o.o. realizuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej  
Polskiej, w miejsce i terminie zgodnym z życzeniem Kupującego, zaakce-
ptowanym przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszych  
„Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw” climowool sp. z o.o.

Oferty i informacje handlowe

Jeżeli z treści przekazywanych przez Sprzedającego dokumentów i informacji 
nie wynika wyraźnie, iż stanowią one ofertę, należy je traktować wyłącznie 
jako informacje handlowe, stanowiące zaproszenie do rokowań. 

Warunki określone w ofercie Sprzedającego wiążą Strony aż do momentu 
upływu terminu wskazanego w ofercie. Jeżeli co innego nie wynika z treści 
oferty, termin związania ofertą wynosi 7 dni. 

Sprzedający zastrzega, że próbki i wzory oferowanych przez niego produktów
stanowią jedynie egzemplarze pokazowe, które określają jakość, wymiary 
i kolor produktu. 

Dokumenty związane z przedstawioną przez Sprzedającego ofertą, wzory 
użytkowe, plany oraz związana z nimi dokumentacja nie mogą być kopiowa-
ne ani udostępniane osobom trzecim przez Kupującego bez uprzedniej zgody 
Sprzedającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Na żądanie 
Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu dwóch dni roboczych, zwrócić wszystkie wskazane w zdaniu po-
przednim dokumenty.

Opakowania zwrotne, w tym pakiety, skrzynki i podkłady pozostają własno-
ścią Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest zwrócić te opakowania 
w terminie 21 dni od dnia odbioru przez niego opakowanego w nie towaru.

Istnieje możliwość składania zapytań ofertowych, dotyczących dostawy 
produktów nieumieszczonych w Cenniku. Są to produkty niestandardowe – 
produkowane na specjalne zamówienie, na warunkach i w terminie ustalo-
nym indywidualnie pomiędzy Zamawiającym a Regionalnym Kierownikiem 
Sprzedaży climowool sp. z o.o. Cennik zawierający produkty standardowe 
dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego.

Cena

Jeżeli w zamówieniach nie ustalono inaczej, za cenę uzgodnioną przyjmuje 
się cenę ustaloną według Cennika Sprzedającego, obowiązującą w dniu przy-
jęcia zamówienia. W przypadku podwyżki cen, datą właściwą dla ustalenia 
ceny sprzedaży jest data wydania towaru. 

Określone w zamówieniach i podawane przez Sprzedającego w ofertach, 
cennikach i innych informacjach ceny są cenami netto – nie zawierają poda-
tku od towarów i usług (VAT). 

Cena z FAKTURY PRO FORMA wiąże Sprzedającego wyłącznie w przypadku 
dokonania przez Kupującego wpłaty w kwocie odpowiadającej pełnej warto-
ści faktury w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia.
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Cena na produkty i towary podawane w walucie obcej, przeliczane są na 
PLN wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Zamawianie, warunki i terminy dostaw

Climowool sp. z o.o. sprzedaje swoje produkty, których standardowy 
asortyment oferowany jest w aktualnym Cenniku climowool sp. z o.o., tylko
Kupującym związanym stałą umową handlową (Klienci), w oparciu o potwier-
dzone zamówienia.

Jedno zamówienie dotyczy dostawy do jednego miejsca rozładunku. 

Zamówienie – zapytanie ofertowe, dotyczące długoterminowych dostaw, 
powinno zawierać szczegółowy harmonogram tych dostaw.

Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: asortyment, 
ilość, jednostka miary, oczekiwany termin i miejsce dostawy (nazwa, kod 
pocztowy i adres Odbiorcy), oraz powinno określać dokładną nazwę Zama-
wiającego (Kupującego) (Płatnika), imię i nazwisko Zamawiającego oraz 
pieczątkę firmową i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Zama-
wiającego. Jeżeli adres dostawy różni się od adresu Zamawiającego, nie-
zbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upo-
ważnionej do odbioru zamówienia.

Zamówienie ekspresowe, którego koszt ponosi Zamawiający, musi za-
wierać upoważnienie, wystawione na climowool sp. z o.o., uprawniające 
do zorganizowania transportu w imieniu Zamawiającego i na jego koszt.

W przypadku podania błędnego adresu – kodu pocztowego, co spowodowało 
dostawę w inne od oczekiwanego miejsce dostawy, climowool sp. z o.o. ma 
prawo obciążyć Zamawiającego należnymi kosztami transportu.

W przypadku braku możliwości dostawy, climowool sp. z o.o. może  
wydłużyć przewidywane terminy realizacji zamówień, zmienić terminy 
dostaw potwierdzonych już zamówień lub odmówić realizacji zamówienia. 
W takim przypadku, climowool sp. z o.o. zobowiązuje się poinformować  
o braku możliwości dostawy drogą pisemną. Nowe terminy dostaw ustalone 
będą indywidualnie, a następnie potwierdzone drogą pisemną.

Jeżeli co innego nie zostało wyraźnie ustalone ze Sprzedającym, minimalna 
ilość zamówienia gwarantująca jego przyjęcie do realizacji wynosi 6 opa-
kowań zbiorczych – palet (patrz – informacje na temat sposobu pakowania 
produktów, zamieszczone w cenniku) w jedno miejsce rozładunku. 

Sprzedający zastrzega, że potwierdzone przez niego terminy dostaw zamó- 
wionego towaru są jedynie terminami przybliżonymi. Zawiadomienie o ocze-  
kiwanym terminie dostaw towarów należy przesłać Sprzedającemu na pi-
śmie, w formie faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). 
Zawiadomienie dokonane za pomocą środków porozumienia się na od-
ległość, uznaje się za skuteczne jeśli brak wątpliwości, iż dotarło ono do 
adresata, w szczególności jeżeli jego przyjęcie zostało potwierdzone przez 
Sprzedającego. Jeżeli Zamawiający nie wskaże terminu dostawy, zamówie-
nie zostanie zrealizowane w najszybszym możliwym terminie. 

Zmiana terminu dostawy przez Zamawiającego może nastąpić nie później 
niż na 48h przed planowaną datą dostawy. W przeciwnym wypadku Zama-
wiający zobowiązany jest ponieść powstałe w wyniku takiej zmiany koszty, 
w szczególności koszty transportu, składowania, rozładunku towaru oraz 
ewentualnego postoju samochodu.

Jeśli Sprzedający przekroczy ustalony termin dostawy o więcej niż cztery 
tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu na piśmie dodatkowy 
termin dostawy w wymiarze co najmniej dwóch tygodni. W przypadku niedo- 
trzymania przez Sprzedającego terminu dodatkowego, Kupujący ma prawo 
odstąpić od umowy poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Sprze-
dającego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje 
Kupującemu tylko wówczas, gdy w trakcie ustalania terminu dodatkowego 
zastrzegł sobie możliwość odstąpienia od umowy. 
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Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Zamówienia są przyjmowane na towary w ilości będącej wielokrotnością 
opakowania zbiorczego (palety). W przypadku złożenia zamówienia niebę-
dącego wielokrotnością opakowania zbiorczego, Sprzedający zastrzega so-
bie prawo dostarczenia towarów w ilości będącej najbliższą większą pełną 
wielokrotnością opakowania zbiorczego. W takim przypadku, wystąpienie 
różnicy pomiędzy ilością zamówioną i dostarczoną nie stanowi podstawy do 
zgłoszenia reklamacji. 

W wypadku wystąpienia niezawinionych przez Sprzedającego okoliczności, 
które spowodować mogą opóźnienie, utrudnienie w dostawie, lub z jakich-
kolwiek przyczyn uniemożliwiają terminowe dokonanie dostawy, Sprzedają-
cy może zmienić terminy dostaw częściowych albo termin dostawy ostatecz-
nej o czas trwania tych okoliczności lub zaproponować zmianę postanowień 
umowy. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zmianę umowy ulegnie ona 
rozwiązaniu. W wypadku takiego opóźnienia, Sprzedający nie ponosi odpo-
wiedzialności odszkodowawczej. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub częściowe 
wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej, pod którą rozumie 
się zdarzenia od Sprzedającego niezależne, których nie mógł on przewidzieć, 
lub którym nie mógł zapobiec, jak również zdarzenia takie jak ingerencja urzę-
dowa, zakłócenia ruchu oraz zakłócenia w pracy wywołane przyczynami  po-
litycznymi, gospodarczymi, braki paliw i materiałów technologicznych, braki 
materiałowe, problemy materiałowe, problemy z zaopatrzeniem w energię, 
opóźnienia przewozowe spowodowane zakłóceniami komunikacyjnymi i nie-
odwracalnymi zdarzeniami występującymi w zakładzie dostawców Sprzeda-
jącego lub w innych zakładach, od których uzależniona jest bezpośrednio lub 
pośrednio działalność przedsiębiorstwa Sprzedającego.

Wysyłanie towaru i zasady ponoszenia odpowiedzialności 
za transport, załadunek i rozładunek

Dostawa towaru odbywa się na warunkach Incoterms 2000. W przypadku 
dostawy bezpośrednio do Klienta stosowana jest reguła DDU (Duty Delivery 
Unpaid) - miejsce wskazane przez odbiorcę. Sprzedający jest uprawniony 
do realizacji przyjętego zamówienia poprzez dostawy częściowe bez koniecz-
ności wcześniejszego uzgadniania tego z Kupującym. 

W przypadku dodatkowych ustaleń dotyczących np. dodatkowych miejsc 
rozładunku, zmiany miejsca rozładunku, wskazania innych miejsc dostaw niż 
siedziba Kupującego, przyspieszenia terminu dostawy (dostawa ekspertowa) 
Kupujący ponosi dodatkowe koszty transportu zamówionego towaru.

Dostawa towaru w ilości mniejszej niż minimalna (rozdział IV punkt 8) odby- 
wa się na koszt Kupującego. W takim przypadku Sprzedający w imieniu 
Kupującego zorganizuje transport towaru do miejsca wskazanego przez 
Kupującego.

Koszty załadunku towaru przed jego wysłaniem do Kupującego ponosi Sprze-
dający. 

Koszty rozładunku towaru ponosi zawsze Kupujący.

Płatności
 
Jeśli strony nie postanowiły inaczej realizacja zamówienia możliwa jest po 
dokonaniu przez Kupującego 100% zapłaty za zamówiony towar. 

Kupujący zobowiązuje się zapłacić za zamówiony towar przelewem w walu- 
cie wcześniej uzgodnionej przez Strony z uwzględnieniem obowiązujących  
w tym zakresie przepisów prawa.

Dopuszcza się potrącanie wzajemnych wierzytelności między Stronami, chyba 
że potrącenia takiego zakazują bezwzględnie obowiązujące przepisy pra-
wa. Potrącenie należności przez Kupującego możliwe jest wyłącznie za pi-
semną zgodą Sprzedającego. Bez takiej zgody Kupujący nie może również 
przenieść swych praw i obowiązków wynikających z umowy handlowej 
na inny podmiot.

Płatność uważa się za dokonaną, jeśli Kupujący dokona wpłaty ceny kupna 
ustalonej w fakturze na konto Sprzedającego. Za dzień dokonania zapłaty, 
w przypadku wpłat na konto bankowe, przyjmuje się datę uznania rachunku 
bankowego Sprzedającego. 

W wypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający może wstrzymać się z wy-
konaniem umowy. Jeżeli umówiono się na płatności częściowe, opóźnienie 
w zapłacie jakiejkolwiek części należności powoduje natychmiastową wy-
magalność pozostałych zaległości finansowych Kupującego. Opóźnienie takie 
powoduje również utratę udzielonego kredytu kupieckiego. 

Jeśli Kupujący nie dotrzyma uzgodnionych terminów płatności, Sprzedają- 
cemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy rozpoczę- 
ty dzień opóźnienia. Sprzedający może również, z zachowaniem obowią-
zujących przepisów prawa, dochodzić zapłaty za wydany towar na drodze 
sądowej. 

Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty za jakikolwiek towar upoważnia Sprze-
dającego do wstrzymania kolejnych dostaw dla Kupującego bez ponoszenia 
odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy.

Wpłacane przez Kupującego kwoty zaliczane będą według uznania Sprzeda-
jącego, w szczególności zaś Sprzedający może zaliczyć je kolejno, na pokrycie 
odsetek oraz najstarszych zobowiązań Kupującego. 

Odstąpienie od umowy i odszkodowanie

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, 
nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn le-
żących po stronie Kupującego lub osób trzecich, niedziałających w imieniu 
Sprzedającego. 

Jeśli wystąpią opóźnienia w odbiorze towaru bądź usługi lub dokonaniu płat-
ności przez Kupującego, Sprzedający może w całości lub w części odstąpić 
od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

W sytuacji określonej w ust. 2 Kupujący zobowiązany jest uiścić Sprzedają-
cemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówionych towa-
rów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższające-
go wysokość kary umownej określonej w zdaniu poprzednim. 

Sprzedający może w każdym czasie domagać się od Kupującego zabezpie-
czenia wykonania umowy w wybranej przez siebie formie, w szczególności 
w formie gwarancji bankowych lub przedpłat oraz (zamiast odstępować od 
umowy) uzależnić dalsze dostawy od wyrównania istniejących zaległości. 

Zastrzeżenie prawa własności

Dostawy towarów są realizowane z zastrzeżeniem prawa własności Sprze-
dającego z zachowaniem następujących warunków: 
 a) dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego aż do mo-
mentu całkowitej zapłaty przez Kupującego uzgodnionej przez Strony ceny 
kupna,
 b) towar, na którym zastrzeżone zostało prawo własności Sprzedającego 
powinien być prawidłowo składowany przez Kupującego oraz odpowiednio 
zabezpieczony przed kradzieżą i pożarem,
 c) na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest przedstawić 
odpowiednie zabezpieczenia składowanego towaru.

Jeśli Kupujący spełnia obowiązki wynikające z umowy, w szczególności 
dokonuje wszelkich płatności terminowo, może on dysponować towarem, 
w tym przenieść posiadanie towaru obciążonego prawem własności Sprze-
dającego na osoby trzecie, nawet jeśli cena kupna nie została całkowicie 
zapłacona. 
Towary przekazane przez Kupującego osobom trzecim nadal objęte są za-
strzeżeniem własności Sprzedającego.

W przypadku przeniesienia posiadania, zbycia, wydania, przetworzenia lub 
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połączenia zamówionego przez Kupującego towaru u osoby trzeciej, bez 
względu na jego stan i wartość, Kupujący zobowiązany jest do czasu pełnego 
umorzenia przez Sprzedającego należności z tytułu zrealizowanych dostaw 
towarów, przenieść na Sprzedającego wszystkie roszczenia przysługujące mu 
wobec osób trzecich, z tytułu przeniesienia posiadania, zbycia, wydania, prze-
tworzenia lub połączenia towaru wraz ze wszystkimi uprawnieniami dodat-
kowymi, w tym z roszczeniami odszkodowawczymi, pozostającymi w związku 
z przekazaniem, dalszym zbyciem lub połączeniem i to do wysokości wartości 
dostaw Sprzedającego wynikającej z wystawionych faktur, jak również odse-
tek oraz wszelkich kosztów dochodzenia roszczeń.

Sprzedający wyraża zgodę na przetworzenie, połączenie lub pomieszanie to-
waru objętego zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego. Sprzedający 
nie udziela natomiast gwarancji, co do jakości towarów, które zostały w ja-
kikolwiek sposób przetworzone, połączone lub pomieszane w wyżej opisany 
sposób. 

W przypadku przetworzenia, połączenia lub pomieszania towaru przez Kupu-
jącego z innymi towarami, niepochodzącymi od Sprzedającego, Sprzedający 
staje się współwłaścicielem powstałej w ten sposób rzeczy w wysokości od-
powiadającej stosunkowi towarów, objętych zastrzeżeniem prawa własności 
Sprzedającego do innych towarów podlegających przetworzeniu, połączeniu 
lub pomieszaniu w chwili dokonywania przetworzenia, połączenia lub po-
mieszania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią 
inaczej. 

W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą za zamówiony towar, 
a Sprzedający odwoła przysługujące Kupującemu prawo do zbycia, wydania, 
połączenia lub przetworzenia u osoby trzeciej zamówionego towaru, Kupują-
cy zobowiązany jest poinformować osobę trzecią o możliwości odstąpienia 
od umowy. 

Jeśli dostarczone Kupującemu towary objęte zastrzeżeniem prawa własności 
Sprzedającego, Kupujący przekazuje wraz z innymi towarami osobie trzeciej, 
to jest on obowiązany wykazać w wystawionej fakturze wartość i stosunek 
towaru pochodzącego od Sprzedającego do pozostałego towaru. 

W przypadku nie wykazania przez Kupującego w fakturze wartości i stosunku 
towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego do pozo-
stałego towaru uznaje się, że Kupujący przekazał Sprzedającemu taką część 
roszczenia o zapłatę ceny, jaka odpowiada wartości faktury wystawionej 
przez Sprzedającego.

Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą Sprzedającemu należności za zamówio-
ny towar, Sprzedający może wykonać przysługujące mu prawo i dochodzić 
przysługujących mu wobec Kupującego roszczeń bezpośrednio od dłużnika 
Kupującego będącego osobą trzecią. 

Ustanowienia zastawu lub innych ograniczonych praw rzeczowych na towa-
rach objętych zastrzeżonym prawem własności Sprzedającego na rzecz osób 
trzecich jest nieważne. 

Jeśli osoby trzecie wystąpią wobec Kupującego z roszczeniami pozostający-
mi w związku z towarami objętymi zastrzeżonym prawem własności Sprze-
dającego, Kupujący zobowiązany jest natychmiast tzn. w ciągu przynajmniej 
dwóch dni roboczych powiadomić o tym Sprzedającego. W razie niepowiado-
mienia przez Kupującego w oznaczonym terminie Sprzedającego, nie ponosi 
on odpowiedzialności związanej z roszczeniami osób trzecich. 

Gwarancja – Nadzór – Reklamacje

Gwarancją objęte są te właściwości towaru, których istnienie zostało po-
twierdzone przez Sprzedającego na piśmie. 

Sprzedający odpowiada za niewłaściwy stan towaru po dostarczeniu go 
Kupującemu (z jednoczesnym wyłączeniem dalszych roszczeń) według obo-
wiązujących zasad: 
 a) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości towaru 
dostarczonego z wykazanym na dokumencie WZ natychmiast po otrzymaniu 
dostawy i odnotowana tego na dokumencie WZ przekazywanym przewoźniko-

wi, pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji. Stwierdzone braki jakościowe 
Kupujący powinien zgłosić natychmiast listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru, tzn. bezzwłocznie po otrzymaniu dostawy, nie później jednak niż 
w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania dostawy. Kupujący jest zobowiązany 
do należytego przechowywania towarów także w przypadku zaistnienia bra-
ków. 
 b) Zgłoszeniu reklamacyjnemu może podlegać jedynie towar niewbudo-
wany i nieprzetworzony. 
 c) Jeśli zgłoszenie reklamacji nastąpi niezgodnie z warunkami formalny-
mi zgłoszenia lub z naruszeniem terminu wskazanego w pkt a) niniejszego 
ustępu, wówczas uważa się, że Kupujący towar przyjął bez zastrzeżeń, a re-
klamacja nie zostanie uwzględniona.
 d) Gwarancja nie obejmuje przypadków niewłaściwego lub niezgodnego  
z przeznaczeniem używania dostarczonego towaru.
 e) Braki towarowe zwyczajowo uznane w obrocie handlowym, jak też 
powstałe w procesie produkcyjnym nie uprawniają do reklamacji dostarczo-
nego towaru. Celem określenia towaru pozbawionego braków Sprzedający 
stosuje obowiązujące w tym zakresie polskie normy i aprobaty, jak również 
własne normy wewnątrzzakładowe.

W związku z wykrytymi brakami Kupujący może na podstawie „Ogólnych 
warunków sprzedaży i dostaw” domagać się wyłącznie wymiany towaru 
na pełnowarościowy. Jeśli dostawa zastępcza okaże się również wadliwa,  
Kupujący może domagać się obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconych należności, 
za zwrotem towaru.

Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmii. Odpowiedzialność Kupują-
cego w pozostałym zakresie ogranicza się do wartości towaru sprzedanego 
i uznanego za wadliwy. 

Ochrona praw autorskich

W przypadku wykonania przez Sprzedającego towarów lub usług na pod-
stawie danych, rysunków lub przy wykorzystaniu dostarczonych przez Ku-
pującego elementów, Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu 
naruszenia praw autorskich osób trzecich. Kupujący zobowiązuje się zwol-
nić Sprzedającego od wszelkich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie  
i wyrównać wszelkie ewentualnie powstałe szkody i koszty poniesione przez 
Sprzedającego w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie. 

W przypadku zakazu produkcji towaru, w związku z uznanym prawem osoby 
trzeciej Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania produkcji bez spraw-
dzania istniejącego stanu faktycznego, związanego z naruszeniem prawa 
osoby trzeciej. Koszty postępowania wyjaśniającego, jak również wszel-
kie inne koszty związane z wstrzymaniem produkcji obciążają Kupującego. 
Wstrzymanie produkcji zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, nie 
stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Kupującego. 

Zakaz cesji wierzytelności

Wykluczona jest cesja wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego, po-
wstałych w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem przez 
Sprzedającego zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Brak skuteczności

Nieważność pojedynczych postanowień umowy lub niniejszych „Ogólnych 
warunków sprzedaży i dostaw” nie powoduje nieważności pozostałych 
postanowień. Postanowienia nieważne należy zastąpić postanowieniami 
przewidzianymi przez przepisy prawa, najbardziej zbliżonymi sensem do 
uchylonych. 

W przypadku zmiany obowiązujących przepisów powodujących brak sku-
teczności jednego lub więcej postanowień „Ogólnych warunków sprzedaży 
i dostaw”, Strony dokonają zmiany odpowiedniego postanowienia lub po-
stanowień w celu uzyskania brzmienia możliwie jak najbardziej zbliżonego 
do brzmienia, które stało się nieskuteczne, a jednocześnie zgodnego z prze-
pisami prawa. 
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Miejsce wykonania i właściwość sądu

Miejscem wykonania umowy przy braku innych uregulowań jest każdorazo-
wo siedziba Sprzedającego. 

Prawem właściwym jest prawo polskie. 

Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów są polskie sądy powszechne.  

Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy lub niniejszych 
„Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw” jest sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia powyższych roszczeń przed sądem właściwym miejscowo dla 
siedziby Kupującego. 

Przetwarzanie danych osobowych

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości 
przez Sprzedającego danych osobowych oraz innych danych przekazanych 
przez Kupującego w związku z zawarciem umowy. W przypadku gdyby prze-
twarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało uzyskania 
dodatkowej zgody pracowników Kupującego lub innych osób współpracują-
cych z Kupującym, Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia Sprzedającemu 
odpowiednich oświadczeń lub innych wymaganych przepisami prawa doku-
mentów. 

Dane, o których mowa powyżej przetwarzane przez Sprzedającego dla celów 
realizacji umów zawartych pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, jak również 
(z wyłączeniem danych osobowych pracowników) dla celów marketingowych 
i promocyjnych. 

Dane przetwarzane przez Sprzedającego będą udostępniane wyłącznie w ra- 
mach grupy przedsiębiorstw i spółek powiązanych kapitałowo lub gospodar-
czo ze Sprzedającym. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz do 
ich korygowania i uzupełniania. 
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EN 13162 – europejska norma
0751 – numer jednostki notyfikującej
08 – dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia znakowaniem CE
MW-EN 13162-T2-AFr5 – kod produktu wg EN 13162, w którym:
 MW – skrót terminu wełna mineralna
 EN 13162 – numer normy produktowej
 T2 – tolerancja grubości
 AFr5 – oporność przepływu powietrza
 G4335HCCPR - numer deklaracji właściwości użytkowych
 ThIB - izolacja termiczna dla budownictwa

Szerokość nominalna
i długość nominalna

Ilość sztuk
w opakowaniu

Kod pochodzenia

Adres zakładu produkcyjnego
Nazwa i adres siedziby producenta

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeśli 
został oznakowany CE, co oznacza, że dokonano jego oceny ze stosowną specyfikacją techniczną – w przypadku wełny mineralnej taką specyfikacją jest euro-
pejska norma zharmonizowana. Wymagania dotyczące sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE określono w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w oce-  
nie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011 z dnia 7 września 2004 r.). Na opakowaniach wszyst-
kich naszych rolek i paczek, jak również na folii każdej palety znajdą Państwo etykietę CE podobną do wzoru przedstawionego poniżej.

Norma produktowa
W przypadku wyrobów budowlanych, dla których przygotowana została zharmonizowana norma produktowa to ta norma jest specyfikacją techniczną,
z którą należy dokonać ocenę zgodności.
W przypadku produktów z wełny mineralnej stosowną normą jest zharmonizowana, z dyrektywą WE o wyrobach budowlanych, norma EN 13162.
Wyroby z izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Norma opisuje wymagane właściwości wyrobów, procedury badawcze, oceny zgodności oraz sposób znakowania i etykietowania CE.
Najistotniejszymi parametrami dotyczącymi produktów z wełny mineralnej są współczynnik przewodzenia ciepła i opór cieplny.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m × K]
λ, czyli lambda
Zdolność materiału do przewodzenia ciepła jest określana przy pomocy współczynnika przewodzenia ciepła, oznaczanego grecką literą λ [lambda].
Wartość ta odpowiada ilości ciepła w dżulach, jakie jest przewodzone przez warstwę materiału o grubości 1m i powierzchni 1m2, przy różnicy temperatur
po obydwu stronach równej jednemu stopniowi, w czasie jednej sekundy.
Im mniejsza jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału, tym lepszym jest on izolatorem.
Wartość lambdy deklarowanej przez producenta uzyskiwana jest podczas specjalistycznych badań, w których mierzy się faktyczny strumień ciepła przewodzony 
przez próbkę konkretnego materiału.

Deklarowany opór cieplny RD [m2 × K/W]
Opór cieplny określa izolacyjność materiału przy uwzględnieniu grubości jego warstwy.
Wylicza się go ze wzoru: RD = d/λD, w którym:
        d – grubość materiału podana w metrach,
                            λD – deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła.

Im większa wartość oporu cieplnego tym warstwa materiału izolacyjnego określonej grubości i zadeklarowanym parametrze lambda zatrzyma więcej
ciepła wewnątrz budynku.

Znak identyfikujący
producenta

Deklarowany współczynnik
przewodzenia ciepła

Nazwa wyrobu

Typ wyrobu

Deklarowany opór cieplny
Powierzchnia w opakowaniu

Grubość nominalna

Inne oznaczenia związane
z dodatkowymi niemieckimi 
wymogami dotyczące 
wyłącznie rynku niemieckiego.
Nie są to wymagania 
europejskie i nie mają 
zastosowania w innych 
krajach UE.

Klasa reakcji na ogień

climowool GmbH
Westsraße 1, 06406 Bernburg (Saale)

www.climowool.com

DF1
ThlB
EN 13162:2008
    0751 08
G4335HCCPR
dopki.com/G4335HC

MW-EN 13162-T2-AFr5

DZ; DAD-dk

34492
25611

000000

Dämmfilz
nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Glasuldsprodukter
Glasuldsruller 0,039

A

DK

sklenená vata
izolacný kotúc

DK

glass wool
loft insulation roll 039

DK

Oznakowanie produktów climowool

lp. Produkt
Grubość Ilość

[mm] [m2] [palety]

1

2

3

4

5

6

7

8

Zamówienie nr......................./2013

Zamawiający (Płatnik): Odbiorca towaru:

Miejsce dostawy:

Data zamówienia:

Numer Klienta:

Uwaga: W pozycji Produkt prosimy wpisać nazwę produktu z cennika.

Oczekiwany termin dostawy:

imię, nazwisko, nr telefonu

nazwa firmy, NIP, adres, nr faxu

Uwagi zamawiającego:

Pieczęć i podpis zamawiającego:

Upoważniamy firmę climowool sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

climowool sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica
Tel.: +48 68 323 99 42-44, Fax: +48 68 323 99 49
Internet: www.climowool.pl, e-mail: dok@climowool.pl
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, NIP: 521-355-00-23, REGON: 142150880
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000344657
BRE Bank SA: PL 60114019770000592730001001
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