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Wyciąg z “Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw Sopro Polska” 

Ceny  produktów i towarów handlowych rozumiane są jako ceny netto w PLN (bez podatku VAT)  
na bazie ex magazyn w Nowinach, Warszawie i Poznaniu. 

Faktury  wystawiane są przez Sopro Polska Sp. z o. o. w Warszawie. Wysokość podatku VAT  
jest wyodrębniona na każdej wystawionej fakturze. 

Warunki płatności w terminach zgodnych z ustaleniami zawartymi w indywidualnych umowach kupna-sprzedaży, 
 na niżej wymienione konto bankowe: 

 
 Bank  PEKAO S.A.
 IX  Oddział w  Warszawie
 ul. Dereniowa 9
 02-776 Warszawa
 Nr konta: 48 1240 1125 1111 0010 0044 2760 

Prawa 
zabezpieczające 

 

 

 Do momentu uregulowania należności, towar pobrany przez Kupującego pozostaje własnością  
Sopro Polska Sp. z o. o.

Wszelkie pozostałe sprawy związane z naszym cennikiem regulują „Ogólne warunki sprzedaży  
i dostaw Sopro Polska Sp. z o. o.” w załączeniu. 

Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie.
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Kleje specjalne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
500 Sopro DBE 500 

Klej epoksydowy (składnik A+B)
wiadro 5 kg 236,00 47,20 paleta 300 kg 

(60 szt.)
ok. 1,6 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
503 Sopro PUK 503

Klej poliuretanowy (składnik A+B)
wiadro 6 kg 300,00 50,00 paleta 360 kg 

(60 szt.)
ok. 1,5 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
818 Sopro Racofix® RMK 818

Klej montażowy
pojemnik 431 g 66,50 154,29 karton 12 szt. ok. 1,4 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy

Zaprawy klejowe
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

worek 25 kg kg torba 5 kg kg
372 Sopro FBK 372

Standardowa zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)
29,00 1,16 — paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
372e Sopro FBK 372 extra

Zaprawa klejowa wzmocniona - półelastyczna (odbiór pełnopaletowy)
41,00 1,64 — paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
451 Sopro FF 451

Zaprawa klejowa szybkowiążąca
74,00 2,96 — paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
450 Sopro FF 450

Elastyczna zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)
57,00 2,28 22,00 4,40 paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
455 Sopro FF 455

Elastyczna zaprawa klejowa biała
64,00 2,56 25,50 5,10 paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
457 Sopro FF 457

Elastyczna  zaprawa klejowa z trasem
61,50 2,46 — paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
264HF SoproDur® HF 264

Wielofunkcyjna zaprawa klejowa - wysokowytrzymała
89,00 3,56 — paleta 1000 kg ok. 1,4 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
419 Sopro VF 419

Elastyczna zaprawa klejowa do podłóg szybkowiążąca
99,00 3,96 — paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
413 Sopro VF XL 413

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płyt wielkoformatowych S1
91,00 3,64 — paleta 1000 kg ok. 1,1 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
450e Sopro FF 450 extra

Elastyczna zaprawa klejowa S1
74,00 2,96 — paleta 1000 kg ok. 1,1 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
400 Sopro No.1

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa S1
97,00 3,88 35,00 7,0 paleta 1000 kg ok. 1,1 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
996 Sopro No.1

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała S1
113,00 4,52 — paleta 1000 kg ok. 1,1 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
404 Sopro No.1 ●

Wysokoelastyczna wielofunkcyjna zaprawa klejowa szybkowiążąca S1
153,00 6,12 — paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
444 Sopro FKM® XL 

Wysokoelastyczna superlekka zaprawa klejowa S1
105,00

(worek 15 kg)
7,00 — paleta 600 kg ok. 0,7 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
600 Sopro FKM® Silver ●

Wysokoelastyczna srebrna zaprawa klejowa S1
220,00 8,80 — paleta 1000 kg ok. 1,1 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
665 Sopro MEG 665 ● ● A – 25 kg

Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa klejowa S2 B – 8,25 kg
156,00
231,00

6,24
28,00

—
—

paleta 40 szt.  
paleta 60 szt.

ok. 1,2 kg/m2 (A)  
+ ok. 0,4 kg/m2 (B) na  
1 mm grub. warstwy

666 Sopro MEG 666 ● ● A – 25 kg
Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa klejowa S2 B – 8,25 kg
szybkowiążąca

216,00
280,50

8,64
34,00

—
—

paleta 40 szt.  
paleta 60 szt.

ok. 1,2 kg/m2 (A)  
+ ok. 0,4 kg/m2 (B) na  
1 mm grub. warstwy

667 Sopro MEG 667 ● ● A – 25 kg
Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa  
klejowa S2 szybkowiążąca na ściany i podłogi

137,00
196,00

5,48
28,00

—
—

paleta 40 szt.  
paleta 60 szt.

ok. 1,2 kg/m2 (A) + ok. 
0,34 kg/m2 (B) na  

1 mm grub. warstwy
669 Sopro MG-Flex® ●

Wysokoelastyczna jednoskładnikowa zaprawa klejowa S2
168,00

(worek 15 kg)
11,20 — paleta 750 kg ok. 0,9 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
280 Sopro TR 280

Zaprawa klejowa średniowarstwowa biała
69,00 2,76 — paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
414 Sopro TR 414 

Zaprawa klejowa elastyczna z trasem
63,50 2,54 — paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy
870 Sopro TZM 870 ● 

Zaprawa trasowo-cementowa (odbiór pełnopaletowy)
70,00 2,80 — paleta 1050 kg ok. 1,6 kg/m2 na

1 mm grub. warstwy

Dyspersje do zapraw
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
447 Sopro FD 447 

Dyspersja uelastyczniająca
kanister 5 kg 150,00 30,00 paleta 450 kg 

(90 szt.)
2,5 kg na 25 kg suchej zaprawy

458 Sopro ELD 458 ●
Dyspersja elektrostatyczna

kanister 3,75 kg 254,00 67,73 paleta 225 kg 
(60 szt.)

1,25 kg na 25 kg suchej zaprawy fugowej;
3,75 kg na 25 kg suchej zaprawy klejowej

B – 7 kg

4   Prace glazurnicze Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

● Produkt sprzedawany wyłącznie w kompletach (A+B) ●

właściwości
Nowe
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Zaprawy fugowa Sopro Saphir® 5
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

torba 2 kg kg torba 5 kg kg
Sopro Saphir® 5
Fuga perłowa 1-5 mm

910
911
912
913
914

biały 10
jasnoszary 16
srebrno-szary 17
szary 15
betonowo-szary 14

25,00 12,50 46,00 9,20
paleta 200 szt.
(torba 5 kg) 
paleta 500 szt. 
(torba 2 kg)

ok. 0,3 kg/m2

przy płytkach
20 x 30 cm
i szerokości
spoiny 3 mm

245
246
247
252
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926 
927
936
938
939
944 
945

magnolia 76
wanilia 30
toffi 57
beż jura 33
manhattan 77
jasny beż 29
pergamon 27 
jaśmin 28
beż 32
beż bahama 34
anemon 35
karmel 38
brąz 52
brąz bali 59
antracyt 66
czarny 90 
ciemnozielony 12
stella 74
umbra 58
czerwono-brązowy 56
giada 41
koral 43

33,00 16,50 60,00 12,00

paleta 200 szt.
(torba 5 kg) 
 
paleta 500 szt. 
(torba 2 kg)

248
249
251
940
943

brzoskwinia 46
oliwka 45
niebieski 79
krokus 78
mięta 42

33,00 16,50 – –
paleta 500 szt.
(torba 2 kg)

250 
937

zielony 49 
bermuda 82 42,00 21,00 – –

Design Fuga Flex Sopro DF 10®
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

wiadro 2,5 kg kg wiadro 5 kg kg
Sopro DF 10® 
Design Fuga Flex 1 – 10 mm

1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1068
1069
1073
1079

biały 10 
jasnoszary 16
srebrno-szary 17
szary 15
betonowo-szary 14 
piaskowo-szary 18 
jaśmin 28 
beż 32 
pergamon 27 
brąz bali 59
antracyt 66
czarny 90
kamienno-szary 22
jasny beż 29
beż jura 33
beż bahama 34
brąz 52
karmel 38
manhattan 77
bazalt 64
anemon 35

52,50 21,00 75,50 15,10 paleta 90 szt. 
(wiadro 5 kg) 
 
paleta 126 szt. 
(wiadro 2,5 kg)

ok. 1,9 kg /m² przy  
płytkach formatu  
11,5 x 24 cm  
i szerokości spoiny  
10 mm; 
0,7-1,0 kg /m² przy 
płytkach 30 x 30 cm lub 
40x40 cm i szerokości 
spoiny 10 mm

1070
1071
1072

czerwony sygnałowy 91
ciemnoczerwony 92 
ciemnoniebieski 98

91,50 36,60 – –

Brokat Sopro Woreczek 100 g – – –

1019
1020

brokat złoty 
brokat srebrny

45,00
35,00 – – – karton 10 szt.

Zalecenie: maks.  
2 woreczki po 100 g  
na 5 kg fugi Sopro DF 10®

Nowość

5   Prace glazurnicze

Nowe

http://www.marketpsb.pl/      najlepsze RABATY od cennika - szybka wysyka

http://www.marketpsb.pl/katalog/prace-glazurnicze


Design Fuga Flex Sopro DF 20®
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

wiadro 15 kg kg
Sopro DF 20® 
Design Fuga Flex 2 – 20 mm

1103
1104
1105
1106
1107
1108

szary 15 ●
betonowo-szary 14 ●
piaskowo-szary 18 ●
antracyt 66 ●
czarny 90 ●
bazalt 64 ●

186,00 12,40 paleta 44 szt.

ok. 1,9 kg/m² przy płytkach formatu  
11,5 x 24 cm i szerokości spoiny 10 mm; 
0,7-1,0 kg/m² przy płytkach 30x30 cm  
lub 40 x 40 cm i szerokości spoiny 10 mm

Brokat Sopro Woreczek 100 g –
1019
1020

brokat złoty 
brokat srebrny

45,00
35,00 – karton 10 szt. Zalecenie: maks. 6 woreczków po 100 g  

na 15 kg fugi Sopro DF 20®

Fuga elastyczna na posadzki Sopro FL floor
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

worek 25 kg kg
Sopro FL floor 
Fuga elastyczna na posadzki 2-8 mm

685
686
688
687

szary 15
betonowo-szary 14
bazalt 64
antracyt 66

241,00 9,64 paleta 40 szt.

ok. 400 g /m² przy płytkach formatu  
30 x 30 cm, szerokości spoiny 5 mm  
i głębokości 8 mm

Brokat Sopro Woreczek 100 g –
1019
1020

brokat złoty 
brokat srebrny

45,00
35,00 – karton 10 szt. Zalecenie: maks. 10 woreczków po 100 g  

na 25 kg fugi Sopro FL floor

Nowość

Zaprawy fugowe specjalne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
Fuga Sopro
Fuga wąska 1-5 mm

132
136

szary 15
betonowo-szary 14 worek 25 kg 82,00 3,28 paleta 1000 kg ok. 0,4 kg/m2 przy 

płytkach 20 x 25 cm 
i szerokości spoiny 3 mm133 beż 32 worek 25 kg 89,00 3,56 paleta 1000 kg

Sopro FL
Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm

ok. 2,0-2,5 kg/m2 przy  
płytkach 20 x 20 cm
i szerokości spoiny 10 mm

526
529
627

szary 15 
betonowo-szary 14
piaskowo-szary 18

worek 25 kg 136,00 5,44

paleta 1000 kg624 beż jura 33 worek 25 kg 149,00 5,96
626 antracyt 66 worek 25 kg 171,00 6,84
628 czarny 90 worek 25 kg 159,00 6,36

Sopro TF+
Fuga wąska 1-10 mm – wysokowytrzymała

ok. 0,5 kg/m2 przy  
płytkach 30 x 30 cm
i szerokości spoiny 3 mm

556
585
591
592

srebrno-szary 17
betonowo-szary 14 
biały 10 
szary 15

worek 15 kg 144,00 9,60 paleta 1050 kg

593
598

antracyt 66 ●
czarny 90 ● worek 15 kg 168,00 11,20 paleta 1050 kg

Brokat Sopro

1019
1020

brokat złoty 
brokat srebrny Woreczek 100 g 

Woreczek 100 g
45,00
35,00

– 
– karton 10 szt.

Zalecenie: maks. 6 worecz-
ków po 100 g na 15 kg  
fugi Sopro TF+

Sopro TFb
Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała 

ok. 2,5 kg/m2 przy  
płytkach 11,5 x 24 cm
i szerokości spoiny 10 mm554

557
szary 15 
betonowo-szary 14 worek 25 kg 210,00 8,40 paleta 1000 kg

Sopro TNF
Fuga z trasem do kamienia naturalnego 5-40 mm

1,9 kg na 1 l  
świeżej zaprawy*

674 szary 15 ● worek 25 kg 112,00 4,48

paleta 1000 kg
675 szary brukowy 13  worek 25 kg 58,00 2,32
676
677
684

antracyt 66 ● 
piaskowo-szary 18 ●
beż 32 ● 

worek 25 kg 112,00 4,48

458 Sopro ELD 458 ●
Dyspersja elektrostatyczna

kanister 3,75 kg 254,00 67,73 paleta 225 kg 
(60 szt.)

1,25 kg na 25 kg suchej 
zaprawy fugowej;

* szczegółowa tabela zużycia dostępna jest w katalogu Sopro oraz na www.sopro.pl

Nowość

Nowość
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Dekoracyjna fuga epoksydowa Sopro Topas® DFE
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

Sopro Topas® DFE 
Dekoracyjna fuga epoksydowa 

przy mozaice:
jako zaprawa fugowa 
ok. 2,0 kg/m² ;
jako zaprawa klejowa 
2,0-4,0 kg/m²

1000
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1013

transparentny 700 
perłowa biel 799 
popielaty 728 
ciemnogranitowy 770 
latte macchiato 729 
piaskowy 741 
czekoladowy 731 
błękit nieba 730 
błękit oceanu 740 
cytrynowy 760 
pomarańczowy 737 
ognista czerwień 750 

wiadro 3 kg 136,50 45,50 paleta 360 kg 
(120 szt.)

Brokat Sopro

1019
1020

brokat złoty 
brokat srebrny 

woreczek 100 g
woreczek 100 g

45,00
35,00

karton 10 szt. Zalecenie: maks.  
1 woreczek 100 g  
na 3 kg fugi  
Sopro Topas® DFE

Fugi epoksydowe i preparaty do fug epoksydowych
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg/l

Sopro FEP plus
Fuga epoksydowa plus 2-12 mm

W zależności  
od szerokości spoiny 
oraz grubości  
i wielkości okładziny 
 
ok. 2,0 kg/m2 przy 
klejeniu i fugowaniu 
mozaiki szklanej 

1509
1501
1504
1508
1503
1502
1505
1506
1507

transparentny 
biały 10 
srebrno-szary 17
szary 15
kamienno-szary 22
antracyt 66 
beż jura 33
brązowy 52
brąz bali 59

 
wiadro 5 kg

 
219,00 43,80 paleta 360 kg 

wiadro 5 kg

Brokat Sopro

1019
1020

brokat złoty 
brokat srebrny 

woreczek 100 g
woreczek 100 g

45,00
35,00

karton 10 szt. Zalecenie: maks.  
1 woreczek 100 g na  
5 kg fugi Sopro FEP plus

Sopro FEP 
Fuga epoksydowa wąska specjalna 2-12 mm

604* szary 15  ● A - wiadro 2,25 kg
B - wiadro 3,25 kg

234,00
221,00

104,00
68,00

A: paleta 270 kg
    (karton 4 szt.)
B: paleta 390 kg
    (karton 4 szt.)

ok. 2,0 kg/m2 przy 
płytkach 11,5 x 24 cm  
i szerokości spoiny  
ok. 10 mm

547 Sopro EAH 547
Preparat do zmywania fug epoksydowych

butelka 1 l 
butelka 250 ml

210,00
75,00

210,00
300,00

karton 12 szt. 50-100 ml
na 10 l wody

548 Sopro ESE 548
Płyn do czyszczenia zabrudzeń z żywicy epoksydowej

butelka 1 l
butelka 250 ml

495,00
130,00

495,00
520,00

karton 12 szt. ok. 200-300 ml
na 10 l wody

Sopro QS 
Piasek kwarcowy do fug epoksydowych 

507 Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm) worek 25 kg 27,00 1,08 paleta 1000 kg

511 Piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm) worek 25 kg 46,50 1,86 paleta 1000 kg

* Przy jednorazowym zakupie ≥ 55 kg fugi Sopro FEP 604 dodajemy gratis piasek kwarcowy Sopro QS 507 (za zakup 55 kg fugi klient otrzymuje 75 kg piasku kwarcowego).

Nowość
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Fugi silikonowe
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie

Sopro Silicon
Silikon sanitarny

10 ml

034
035
036
037
038
050
051
052

piaskowo-szary 18
kamienno-szary 22
srebrno-szary 17
jasnoszary 16
betonowo-szary 14
biały 10
szary 15
bezbarwny 00

pojemnik 310 ml 25,00 0,81 karton 12 szt. 310 ml na 3,1 mb spoiny  
o wymiarach 10 x 10 mm

030
032
033
053
054
055
056
057
058
060
061
062
063
065
068
228
229
230
231
232
233
234
235
238
239
240
241
242
243
244

bazalt 64
beż jura 33
manhattan 77
beż bahama 34
jasny beż 29
pergamon 27
brąz bali 59
karmel 38
beż 32 
antracyt 66
czarny 90 
jaśmin 28
anemon 35
brąz 52
bermuda 82
koral 43
mięta 42
giada 41
czerwono-brązowy 56
umbra 58
stella 74
krokus 78
ciemnozielony 12
magnolia 76
wanilia 30
toffi 57
brzoskwinia 46
oliwka 45
zielony 49
niebieski 79

pojemnik 310 ml 28,00 0,90 karton 12 szt. 310 ml na 3,1 mb spoiny  
o wymiarach 10 x 10 mm

732
733
734

czerwony sygnałowy 91
ciemnoczerwony 92
ciemnoniebieski 98 

pojemnik 310 ml 35,00 1,13 karton 12 szt. 310 ml na 3,1 mb spoiny  
o wymiarach 10 x 10 mm

038
051

betonowo-szary 14
szary 15 elastyczny pojemnik 580 ml 40,00 0,69 karton 20 szt. 580 ml na 5,8 mb spoiny  

o wymiarach 10 x 10 mm

Sopro MarmorSilicon
Silikon do kamieni naturalnych

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799 
842
844 
891 
899

bezbarwny 00
biały 10
srebrno-szary 17
szary 15
beż jura 33 
piaskowo-szary 18
jasny beż 29
czarny 90
antracyt 66
betonowo-szary 14 
beż 32
bazalt 64 
jasnoszary 16 
kamienno-szary 22

pojemnik 310 ml 48,00 1,55 karton 12 szt. 310 ml na 3,1 mb spoiny  
o wymiarach 10 x 10 mm

Nowość

Nowość

Fugi dylatacyjne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie 10 ml

817 SoproDur® HF-D 817 
Fuga dylatacyjna – wysokowytrzymała

pojemnik 310 ml
elastyczny pojemnik 580 ml

55,50
79,00

1,79
1,36

karton 12 szt.
karton 20 szt.

310 (580) ml na 3,1 (5,8) mb 
spoiny o wymiarach10x10 mm

049 Sopro DA 049 ●
Fuga akrylowa (biały 10) pojemnik 310 ml 17,00 0,55 karton 12 szt. 310 ml na 3,1 mb spoiny  

o wymiarach 10 x 10 mm

682 Sopro PUD 682 
Fuga dylatacyjna poliuretanowa (ciemnoszary)

elastyczny pojemnik  
600 ml (840 g)

55,40 0,92 karton 20 szt. 600 ml (840 g) na 6 mb spoiny  
o wymiarach 10 x 10 mm

683 Sopro PPU 683 
Podkład do fugi poliuretanowej Sopro PUD 682

butelka 250 g 27,00 1,08 karton 15 szt. 50-60 g/m2 lub 10-12 g/mb 
spoiny (głębokość 1 cm)

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●
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Preparaty do silikonu
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie l

026 Sopro GM 026
Preparat do wygładzania fug silkonowych

butelka ze spryskiwaczem 1 l 
kanister 5 l

52,00 
177,00

52,00 
35,40

karton 10 szt. ok. 20 ml  
na 1 mb spoiny

021 Sopro P 4050
Podkład do fug silikonowych

butelka 100 ml 79,00 790,00 karton 15 szt. 4-6 ml/mb 
przy głębokości 
spoiny 10 mm

025 Sopro UW 025
Podkład do fug silikonowych w obszarach podwodnych

butelka 250 ml 116,00 464,00 karton 15 szt. ok. 4 ml/mb 
przy głębokości 
spoiny 10 mm

022 Sopro SPM 022 ●
Podkład do fug silikonowych na podłoża  
metalowe

butelka 100 ml 114,00 1140,00 karton 15 szt. 30-50 ml/m2 
 

Sznur dylatacyjny
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

opakowanie m

567 Sopro PER 567
Sznur dylatacyjny do silikonu

rolka Ø 6 mm x 50 mb
rolka Ø 8 mm x 50 mb
rolka Ø 10 mm x 50 mb
rolka Ø 13 mm x 50 mb
rolka Ø 15 mm x 50 mb
rolka Ø 20 mm x 50 mb
rolka Ø 25 mm x 50 mb
rolka Ø 30 mm x 50 mb
rolka Ø 40 mm x 50 mb

59,00
66,00
71,00
77,00
89,00

119,00
126,00
137,00
184,00

1,18
1,32
1,42
1,54
1,78
2,38
2,52
2,74
3,68

9   Prace glazurnicze

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Szpachle samopoziomujące
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

587 Sopro NSC 587 
Szpachla samopoziomująca classic 3-15 mm

worek 25 kg 67,00 2,68 paleta 1000 kg ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

550 Sopro NSM 550
Szpachla samopoziomująca 2-25 mm

worek 25 kg 87,00 3,48 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

546 Sopro FS 45
Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa 5-45 mm

worek 25 kg 61,00 2,44 paleta 1000 kg ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

678 Sopro Rapidur® FE 678 ● 
Jastrych płynny 20-70 mm

worek 25 kg 111,00 4,44 paleta 1000 kg 19-20 kg/m2  na 1 cm 
grubości warstwy;                                       
1.900-2.000 kg/m2   
gotowego jastrychu 

563 SoproDur® HF-S ● 
Szpachla samopoziomująca – wysokowytrzymała 4-40 mm

worek 25 kg 159,00 6,36 paleta 1000 kg ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

551 Sopro FAS 551 ●
Szpachla samopoziomująca do podłoży drewnianych 3-40 mm

worek 25 kg 194,00 7,76 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

Szpachle
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

462 Sopro RS 462
Szpachla do napraw

worek 25 kg 60,50 2,42 paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

468 Sopro AMT 468
Szpachla wyrównawcza z trasem

worek 25 kg 49,00 1,96 paleta 1000 kg ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

434 Sopro RAP 2® ●
Tynk wyrównawczy i renowacyjny

worek 25 kg 78,00 3,12 paleta 1000 kg ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

454 Sopro RAM 3® 

Szpachla wyrównawcza i renowacyjna
worek 25 kg 82,00 3,28 paleta 1000 kg ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm 

grub. warstwy

900 Soprodur® 900
Środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

saszetka 0,5 kg 
wiadro 5 kg 

29,00 
280,00

58,00 
56,00

paleta 312 kg
paleta 540 kg

zależnie od konkretne-
go przypadku

564 Sopro GH 564
Żywica akrylowa

puszka 0,75 kg 169,00 225,33 karton 12 szt. ok. 1,0 kg/dm³ 

Nowość

Nowość

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●

właściwości
Nowe
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Preparaty gruntujące i przyczepne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

263 Sopro GP 263
Grunt głęboko penetrujący

pojemnik 1 kg
kanister 5 kg

11,50
43,50

11,50
8,70

karton 10 szt.
paleta 90 szt.

ok. 100 g/m2 w zależności 
od chłonności podłoża

749 Sopro GD 749
Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

kanister 5 kg
kanister 10 kg
kanister 25 kg

130,00 
249,00 
569,00

26,00 
24,90 
22,76

paleta 90 szt.
paleta 600 kg
paleta 600 kg

100-200 g/m2 w zależności 
od chłonności podłoża
(bez rozcieńczania)

673 Sopro HPS 673 

Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych
puszka 1 kg
wiadro 5 kg
wiadro 10 kg

50,00
204,00
343,00

50,00
40,80
34,30

karton 10 szt.
paleta 80 szt.
paleta 64 szt.

ok. 150 g/m2 w zależności od 
właściwości podłoża

449 Sopro HE 449
Emulsja przyczepna do szpachli

puszka 1 kg
kanister 5 kg
kanister 10 kg

62,00
227,00
435,00

62,00
45,40
43,50

karton 12 szt.
paleta 450 kg
paleta 600 kg

100-200 g/m2 jako warst-
wa kontaktowa

522 Sopro EPG 522
Epoksydowy podkład gruntujący

wiadro 4 kg
wiadro 10 kg 

494,00
1 122,00

123,50
112,20

paleta 168 kg
paleta 280 kg

300-500 g/m² w zależności 
od podłoża

637 Sopro MGR 637
Multigrunt

pojemnik metalowy 10 kg 610,00 61,00 paleta 450 kg ok. 175 g/m2 

868 Sopro ESG 868 ● ●
Grunt epoksydowy odcinający

opakowanie zbiorcze   9 kg 
składnik A  (7,9 kg) 

składnik B  (1,1 kg)

882,00 98,00 paleta 60 szt.

2 warstwy po 0,6 – 0,9 kg/m² 
= 1,2 –1,8 kg/m²opakowanie zbiorcze 18 kg 

składnik A  (15,8 kg) 

składnik B  (2,2 kg)

1 458,00 81,00 paleta 30 szt.

748 Sopro HSF 748
Podkład przyczepny elastyczny z trasem

worek 25 kg 74,00 2,96 paleta 1000 kg 1,5 - 2,0 kg/m² w postaci 
szlamu

Uszczelnienia
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
525 Sopro FDF 525

Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa
wiadro 3 kg
wiadro 5 kg
wiadro 15 kg
wiadro 20 kg

72,00
110,00 
312,00 
359,00

24,00 
22,00 
20,80 
17,95

paleta 441 kg
paleta 400 kg
paleta 600 kg
paleta 600 kg

ok. 0,6 kg/m2 na warstwę 
 
ok. 1,2 kg/m2  

dla dwóch warstw

523 Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

worek 4 kg 
worek 20 kg

74,00 
295,00

18,50 
14,75

paleta 600 kg 
paleta 800 kg

ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm 
grubości suchej warstwy

423 Sopro DSF® 423 ●
Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

worek 24 kg  (A)
kanister 8 kg  (B)

62,40
254,00

2,60
31,75

paleta 960 kg
paleta 480 kg

ok. 1,5 kg/m2 składnika A  
i ok. 0,5 kg/m2 składnika B 
na 1 mm grubości suchej 
warstwy

823 Sopro TDS 823 ● ●
Zaprawa uszczelniająca turbo

worek 10 kg  (A)
kanister 10 kg  (B)

105,00 
337,00

10,50 
33,70

paleta 630 kg
paleta 630 kg

ok. 0,8 kg /m² składnika 
proszkowego + ok. 0,8 
kg /m² dyspersji na 1 mm 
grubości suchej warstwy

522 Sopro EPG 522
Epoksydowy podkład gruntujący

wiadro 4 kg
wiadro 10 kg

494,00
1 122,00

123,50
112,20

paleta 168 kg
paleta 280 kg

300-500 g/m² w zależności 
od podłoża

570 Sopro PU-FD ● 
Elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca do ścian

wiadro 5 kg  (A+B) 511,00 102,20 paleta 210 kg 
(42 szt.)

ok. 1,6-2,0 kg/m2

571 Sopro PU-FD ● ●

Elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca do podłóg
wiadro 26 kg  (A)
wiadro 4 kg  (B)

1 716,00
284,00

66,00
71,00

paleta 360 kg
(26+4 kg)

ok. 1,6-2,0 kg/m2

572 Sopro PU-FD KF ●
Farba kontrastowa do Sopro PU-FD

strzykawka 5 ml 46,00 9,20 
(1 ml)

karton 6 szt. 5 ml na 5 kg Sopro PU-FD

Nowość

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

● Produkt sprzedawany wyłącznie w kompletach (A+B) ●
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Uszczelnienia i wyposażenie
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

opakowanie m

524 Sopro FDB 524
Taśma uszczelniająca samoklejąca

rolka 100 mm x 5 mb
rolka 100 mm x 30 mb

62,00 
327,00  

12,40 
10,90

638 Sopro DBF 638
Taśma uszczelniająca

rolka 100 mm x 50 mb
rolka 120 mm x 10 mb
rolka 120 mm x 50 mb
rolka 150 mm x 50 mb

346,00 
86,50 

389,00 
895,00

6,92 
8,65 
7,78 

17,90

018 Sopro EDE 018
Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny

szt. 13,00

019 Sopro EDE 019
Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny

szt. 13,00

089 Sopro DWF 089
Uszczelka ścienna z elastycznym kołnierzem

szt. 120 x 120 mm 12,00

081 Sopro EDMW 081
Uszczelka elastomerowa ścienna

szt. 120 x 120 mm 12,00

082 Sopro EDMB 082
Uszczelka elastomerowa podłogowa

szt. 400 x 400 mm 16,50

639 Sopro AEB® plus 639
Mata uszczelniająco-odcinająca

rolka 100 cm x 15 mb 921,00 61,40

640 Sopro AEB® 640
Mata uszczelniająco-odcinająca

rolka 100 cm x 30 mb 1 500,00 50,00

641 Sopro AEB® 641
Taśma uszczelniająca AEB®

rolka 120 mm x 25 mb 
rolka 300 mm x 25 mb

231,00 
390,00

9,24 
15,60

148 Sopro AEB® 148
Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®

rolka 120 mm x 10 mb 
rolka 120 mm x 50 mb

71,00 
277,00

7,10 
5,54

642 Sopro AEB® 642
Narożnik uszczelniający AEB® wewnętrzny

szt. 24,00

643 Sopro AEB® 643
Narożnik uszczelniający AEB® zewnętrzny

szt. 24,00

176 Sopro AEB® 176
Narożnik z ukształtowanym spadkiem AEB® 20 mm lewy

szt. 41,00

177 Sopro AEB® 177
Narożnik z ukształtowanym spadkiem AEB® 20 mm prawy

szt. 41,00

129 Sopro AEB® 129
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 100 x 100 mm 13,00

130 Sopro AEB® 130
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 150 x 150 mm 15,00

112 Sopro AEB® 112
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 170 x 170 mm 18,00

133 Sopro AEB® 133
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 200 x 200 mm 21,00

131 Sopro AEB® 131
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 120 x 70 mm 
(podwójny otwór)

15,00

132 Sopro AEB® 132
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 250 x 100 mm 
(podwójny otwór)

27,00

644 Sopro AEB® 644
Uszczelka ścienna AEB®

szt. 120 x 120 mm 6,00

645 Sopro AEB® 645
Uszczelka podłogowa AEB®

szt. 450 x 450 mm 27,00

Kleje specjalne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

818 Sopro Racofix® RMK 818
Klej montażowy

pojemnik 431 g 66,50 154,29 karton 12 szt. ok. 1,4 kg/m2 na
1 mm grub. warstwy

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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Okapniki balkonowo-tarasowe
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

opakowanie szt.

265/01/2 Sopro OB 265/01 ✱ ●    Okapnik balkonowo-tarasowy szary (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 330,00 165,00

265/03/1 Sopro OB 265/03 ✱       Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 104,00 104,00

265/05/1 Sopro OB 265/05 ✱       Narożnik 90° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 104,00 104,00

265/07/1 Sopro OB 265/07 ✱ ●   Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 113,50 113,50

265/09/1 Sopro OB 265/09 ✱ ●   Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 113,50 113,50

265/11/5 Sopro OB 265/11          Łącznik zatrzaskowy do okapników OB szary 5 szt. 67,00 13,40

265/15 Sopro OB 265/15          Komplet zakończeń do okapników OB (lewy i prawy) szary 2 szt. 20,00 10,00

265/22/2 Sopro OB 265/22 ✱ ●    Okapnik balkonowo-tarasowy ciemnobrązowy (200 cm) + elementy 2 szt. x 2 mb 330,00 165,00

265/24/1 Sopro OB 265/24 ✱       Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 104,00 104,00

265/26/1 Sopro OB 265/26 ✱       Narożnik 90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 104,00 104,00

265/28/1 Sopro OB 265/28 ✱ ●   Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 113,50 113,50

265/30/1 Sopro OB 265/30 ✱ ●   Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 113,50 113,50

265/32/5 Sopro OB 265/32          Łącznik zatrzaskowy do okapników OB ciemnobrązowy 5 szt. 67,00 13,40

265/14 Sopro OB 265/14          Komplet zakończeń do okapników OB (lewy i prawy) ciemnobrązowy 2 szt. 20,00 10,00

265/40/2 Sopro OB 265/40 ✱ ●   Okapnik balkonowo-tarasowy grafitowy (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 330,00 165,00

265/41/1 Sopro OB 265/41 ✱       Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 104,00 104,00

265/42/1 Sopro OB 265/42 ✱       Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 104,00 104,00

265/43/1 Sopro OB 265/43 ✱ ●   Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 113,50 113,50

265/44/1 Sopro OB 265/44 ✱ ●   Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 113,50 113,50

265/45/5 Sopro OB 265/45          Łącznik zatrzaskowy do okapników OB grafitowy 5 szt. 67,00 13,40

265/16 Sopro OB 265/16          Komplet zakończeń do okapników OB (lewy i prawy) grafitowy 2 szt. 20,00 10,00

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

Okapniki balkonowo-tarasowe proste
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

opakowanie szt.

278/10 Sopro OBP 278/10 ✱ ● Okapnik balkonowo-tarasowy prosty szary (200 cm) + elementy 2 szt. x 2 mb 252,00 126,00

278/11/1 Sopro OBP 278/11 ✱ Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 68,00 68,00

278/12/1 Sopro OBP 278/12 ✱ Narożnik  90° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 68,00 68,00

278/13/1 Sopro OBP 278/13 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 81,00 81,00

278/14/1 Sopro OBP 278/14 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 81,00 81,00

278/15 Sopro OBP 278/15 ✱ Łącznik zatrzaskowy do okapników OBP szary 5 szt. 78,00 15,60

278/16 Sopro OBP 278/16 Komplet zakończeń do okapników OBP (lewy i prawy) szary 2 szt. 22,00 11,00

278/20 Sopro OBP 278/20 ✱ ● Okapnik balkonowo-tarasowy prosty ciemnobrązowy (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 252,00 126,00

278/21/1 Sopro OBP 278/21 ✱ Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 68,00 68,00

278/22/1 Sopro OBP 278/22 ✱ Narożnik  90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 68,00 68,00

278/23/1 Sopro OBP 278/23 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 81,00 81,00

278/24/1 Sopro OBP 278/24 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 81,00 81,00

278/25 Sopro OBP 278/25 Łącznik zatrzaskowy do okapników  OBP ciemnobrązowy 5 szt. 78,00 15,60

278/26 Sopro OBP 278/26 Komplet zakończeń do okapników OBP (lewy i prawy) ciemnobrązowy 2 szt. 22,00 11,00

278/30 Sopro OBP 278/30 ✱ ● Okapnik balkonowo-tarasowy prosty grafitowy (200 cm) + elementy 2 szt. x 2 mb 252,00 126,00

278/31/1 Sopro OBP 278/31 ✱ Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 68,00 68,00

278/32/1 Sopro OBP 278/32 ✱ Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 68,00 68,00

278/33/1 Sopro OBP 278/33 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 81,00 81,00

278/34/1 Sopro OBP 278/34 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 81,00 81,00

278/35 Sopro OBP 278/35 Łącznik zatrzaskowy do okapników  OBP grafitowy 5 szt. 78,00 15,60

278/36 Sopro OBP 278/36 Komplet zakończeń do okapników OBP (lewy i prawy) grafitowy 2 szt. 22,00 11,00

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników 

opakowanie zbiorcze okapników zawiera nastepujące  
elementy montażowe: 8 kołków + 8 wkrętów  
+ 4 poziome łączniki dylatacyjne

✱ opakowanie zbiorcze narożników zawiera nastepujące 
elementy montażowe: 2 kołki + 2 wkręty + 1 poziomy 
łącznik dylatacyjny 

✱

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

● W opakowaniu zbiorczym znajduje się dodatkowo 
„szablon montażowy“ do wykonywania wgłębienia 
na profil / okapnik w warstwie jastrychu lub szpachli 

●
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Profile balkonowo-tarasowe (z możliwością montażu rynny)
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

opakowanie szt.
266/01/2 Sopro PT 266/01 ✱ ● Profil tarasowo-balkonowy szary (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 480,00 240,00
266/03/1 Sopro PT 266/03 ✱ Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 147,00 147,00
266/05/1 Sopro PT 266/05 ✱ Narożnik  90° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 147,00 147,00
266/07/1 Sopro PT 266/07 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 160,00 160,00
266/09/1 Sopro PT 266/09 ● Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 160,00 160,00
266/11/5 Sopro PT 266/11 Łącznik zatrzaskowy do profili PT szary 5 szt. 67,00 13,40
266/13 Sopro PT 266/13 Hak podrynnowy szary + wkręty 4 szt. + 8 wkrętów 55,00 13,75
266/15 Sopro PT 266/15 Komplet zakończeń do profili PT (lewy i prawy) szary 2 szt. 20,00 10,00
266/22/2 Sopro PT 266/22 ✱ ● Profil tarasowo-balkonowy ciemnobrązowy (200 cm) + elementy 2 szt. x 2 mb 480,00 240,00
266/24/1 Sopro PT 266/24 ✱ Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 147,00 147,00
266/26/1 Sopro PT 266/26 ✱ Narożnik  90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 147,00 147,00
266/28/1 Sopro PT 266/28 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 160,00 160,00
266/30/1 Sopro PT 266/30 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 160,00 160,00
266/32/5 Sopro PT 266/32 Łącznik zatrzaskowy do profili PT ciemnobrązowy 5 szt. 67,00 13,40
266/34 Sopro PT 266/34 Hak podrynnowy ciemnobrązowy + wkręty  4 szt. + 8 wkrętów 55,00 13,75
266/14 Sopro PT 266/14 Komplet zakończeń do profili PT (lewy i prawy) ciemnobrązowy 2 szt. 20,00 10,00
266/40/2 Sopro PT 266/40 ✱ ● Profil tarasowo-balkonowy grafitowy (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 480,00 240,00
266/41/1 Sopro PT 266/41 ✱ Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 147,00 147,00
266/42/1 Sopro PT 266/42 ✱ Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 147,00 147,00
266/43/1 Sopro PT 266/43 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 160,00 160,00
266/44/1 Sopro PT 266/44 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 160,00 160,00
266/45/5 Sopro PT 266/45 Łącznik zatrzaskowy do profili PT grafitowy 5 szt. 67,00 13,40
266/46 Sopro PT 266/46 Hak podrynnowy grafitowy + wkręty  4 szt. + 8 wkrętów 55,00 13,75
266/16 Sopro PT 266/16 Komplet zakończeń do profili PT (lewy i prawy) grafitowy 2 szt. 20,00 10,00

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

Profile tarasowe wysokie
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

opakowanie szt.
267/01 Sopro PTW 267/01 ✱ ● ● Profil tarasowo-balkonowy szary (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 760,00 380,00
267/03/1 Sopro PTW 267/03 ✱ ● Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 220,00 220,00
267/05/1 Sopro PTW 267/05 ✱ ● Narożnik 90° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 220,00 220,00
267/07/1 Sopro PTW 267/07 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 240,00 240,00
267/09/1 Sopro PTW 267/09 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe 1 szt. 240,00 240,00
267/11 Sopro PTW 267/11 ● Łącznik zatrzaskowy do profili PTW szary 5 szt. 100,00 20,00
267/15 Sopro PTW 267/15 ● Komplet zakończeń do profili PTW (lewy i prawy) szary 2 szt. 24,00 12,00
267/02 Sopro PTW 267/02 ✱ ● ● Profil tarasowo-balkonowy ciemnobrązowy (200 cm) + elementy 2 szt. x 2 mb 760,00 380,00
267/04/1 Sopro PTW 267/04 ✱ ● Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 220,00 220,00
267/06/1 Sopro PTW 267/06 ✱ ● Narożnik  90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 220,00 220,00
267/08/1 Sopro PTW 267/08 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 240,00 240,00
267/10/1 Sopro PTW 267/10 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe 1 szt. 240,00 240,00
267/12 Sopro PTW 267/12 ● Łącznik zatrzaskowy do profili PTW ciemnobrązowy 5 szt. 100,00 20,00
267/14 Sopro PTW 267/14 ● Komplet zakończeń do profili PTW (lewy i prawy) ciemnobrązowy 2 szt. 24,00 12,00
267/40 Sopro PTW 267/40 ✱ ● ● Profil tarasowo-balkonowy grafitowy (200 cm) + elementy montażowe 2 szt. x 2 mb 760,00 380,00
267/41/1 Sopro PTW 267/41 ✱ ● Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 220,00 220,00
267/42/1 Sopro PTW 267/42 ✱ ● Narożnik  90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 220,00 220,00
267/43/1 Sopro PTW 267/43 ✱ ● Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 240,00 240,00
267/44/1 Sopro PTW 267/44 ✱ ● Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe 1 szt. 240,00 240,00
267/45 Sopro PTW 267/45 ● Łącznik zatrzaskowy do profili PTW grafitowy 5 szt. 100,00 20,00
267/16 Sopro PTW 267/16 ● Komplet zakończeń do profili PTW (lewy i prawy) grafitowy 2 szt. 24,00 12,00

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

Dodatkowo wprowadzamy możliwość zamawiania profili i okapników Sopro w dodatkowych 184 kolorach!
Warunki sprzedaży inwestycyjnej:
  1.  Minimalna ilość do realizacji wynosi 20 mb (nie dotyczy koloru brązowego).
  2.  Czas realizacji 14 dni od złożenia pisemnego zamówienia.
  3.  Zamówienia muszą być składane na piśmie i podpisane przez uprawnioną osobę (jak przy produktach z grupy D), z podaniem koloru RAL.
  4.  Zamówienie musi zawierać dokładną specyfikację produktów wraz z elementami pomocniczymi (narożniki, łączniki) i musi być wielokrotnością oferowanych przez nas opakowań (a nie metrów bieżących).
  5.  Nie ma możliwości dostarczania haków podrynnowych w kolorach innych niż w podstawowej ofercie (szary i ciemnobrązowy).
  6.  Ceny uzależnione są od koloru profili lub okapników i ustalane indywidualnie z zamawiającym.

opakowanie zbiorcze okapników zawiera nastepujące  
elementy montażowe: 8 kołków + 8 wkrętów  
+ 4 poziome łączniki dylatacyjne

✱ opakowanie zbiorcze narożników zawiera nastepujące 
elementy montażowe: 2 kołki + 2 wkręty + 1 poziomy 
łącznik dylatacyjny 

✱

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

● W opakowaniu zbiorczym znajduje się dodatkowo 
„szablon montażowy“ do wykonywania wgłębienia 
na profil / okapnik w warstwie jastrychu lub szpachli 

●
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Płyty i maty wygłuszające i kompensujące naprężenia
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Cena 1 płyty

opakowanie m2/mb
558 Sopro FDP 558 

Płyty izolacyjne (60 x 100 cm) 
grubość 2 mm 
grubość 4 mm 
grubość 7 mm 
grubość 9 mm  
grubość 12 mm

karton 30 płyt (18 m2) 
karton 15 płyt (9 m2) 
karton 12 płyt (7,2 m2)
karton 10 płyt (6 m2)
karton 7 płyt (4,2 m2)

1 305,00 
711,00 
702,00 
625,50 
651,00

72,50 
79,00 
97,50 

104,25 
155,00

karton 30 płyt 
karton 15 płyt 
karton 12 płyt
karton 10 płyt
karton 7 płyt

43,50 
47,40 
58,50 
62,55 
93,00

664 Sopro TEB 664
Mata wygłuszająco-odcinająca 3 mm

rolka 100 mm x 10 mb 626,00 62,60 paleta ok. 630 kg 
(20 rolek)

               -

579 Sopro WEV 579 ● 
Włóknina poliestrowa

rolka 100 mm x 50 mb 1 580,00 31,60 paleta ok. 174 kg 
(24 rolki)

               -

579T Sopro WEV 579T ● 
Taśma montażowa

rolka 50 mm x 25 mb 231,00 9,24                -

Nowość

Nowość

Preparaty do czyszczenia
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie l
701 Sopro GR 701

Koncentrat czyszcząco-odtłuszczający
butelka 1 l 39,00 39,00 karton 4 szt. 100 ml/ m² w formie koncentratu 20 ml/m² 

w formie rozcieńczonej zależnie od podłoża
703 Sopro ZA 703

Koncentrat czyszczący wykwity i resztki cementu
butelka 1 l
kanister 5 l 

33,50 
97,00

33,50 
19,40

karton 4 szt.
paleta 90 szt.

1 l wystarcza na ok. 10-15 m²
w zależności od stopnia zabrudzenia

706 Sopro NWP 706
Koncentrat do czyszczenia i konserwacji kamieni naturalnych

butelka 1 l 36,50 36,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

w zależności od zabrudzenia i chłonności 
powierzchni ok. 20 ml na 10 l wody

707 Sopro WP 707
Koncentrat do czyszczenia i konserwacji okładzin ceramicznych

butelka 1 l 36,50 36,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na 100 m2 (na ok. 6 m-cy); ok. 20 
ml na 10 l wody przy normal. zabrudze niu; 

708 Sopro FPR 708
Koncentrat do czyszczenia i konserwacji gresów

butelka 1 l 35,50 35,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na 400-500 m2; 
30-50 ml na 8 l wody

711 Sopro BR 711 
Intensywny koncentrat czyszczący

butelka ze spryskiwaczem 
1 l

79,00 79,00 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na ok. 20 m2 zależnie  
od rodzaju i intensywności zabrudzeń

713 Sopro FIR 713
Koncentrat czyszczący do gresów

butelka 1 l 33,50 33,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

nierozcieńczony: 1 l na 10-15 m²;
rozcieńczony: 1 l na 50-100 m²

715 Sopro WE 715
Preparat czyszczący plamy z tłuszczów i wosku

puszka 1 l 44,00 44,00 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na ok. 7-15 m² zależnie  
od stopnia zabrudzenia i chłonności podłoża

716 Sopro SR 716
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji łazienek

butelka ze spryskiwaczem 
1 l

36,50 36,50 karton 4 szt.
paleta 276 szt.

1 l wystarcza na ok. 15-30 m² zależnie  
od stopnia zabrudzenia i rodzaju podłoża

718 Sopro ZE 718 
Koncentrat czyszczący z resztek cementu

butelka 1 l 29,50 29,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

70-100 ml/m² zależnie od intensywności 
zabrudzenia

632 Sopro RU 632
Preparat odrdzewiający do kamieni naturalnych

butelka 1 l 57,50 57,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na 7-15 m2 w zależności  
od rodzaju i intensywności zabrudzenia rdzą 

633 Sopro KR 633
Preparat czyszczący szyby kominkowe

butelka ze spryskiwaczem 
0,5 l

64,00 128,00 karton 4 szt.
paleta 276 kg

w zależności od rodzaju i stanu zabrudzenia  
25 – 50 ml/m²

548 Sopro ESE 548
Płyn do czyszczenia zabrudzeń z żywicy epoksydowej

butelka 1 l 
butelka 250 ml

495,00 
130,00

495,00 
520,00

karton 12 szt. 
karton 4 szt.

200-300 ml na 10 l wody

Preparaty do impregnacji
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie l
704 Sopro NFS 704

Impregnat do kamieni naturalnych
butelka 1 l 112,00 112,00 karton 4 szt.

paleta 480 szt.
w zależności od chłonności pow. ok. 5-15 m2 / l;  
w przypadku pow.  polerowanych do 30 m2 / l

705 Sopro NFV 705
Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych

butelka 1 l 61,00 61,00 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na ok. 10 m² - zależnie  
od chłonności podłoża 

709 Sopro KL 709
Olej do klinkieru

butelka 1 l
kanister 5 l

41,50 
112,00

41,50 
22,40

karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na ok. 5-10 m² w zależności  
od chłonności okładziny

712 Sopro FAD 712
Impregnat do fasad i murów

puszka 1 l
kanister 6 l 

63,00 
342,00

63,00 
57,00

zgrzewka 6 szt.
paleta 84 szt.

0,1-0,5 l/m²

714 Sopro FS 714
Impregnat do okładzin chłonnych i fug

puszka 1 l 106,00 106,00 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na ok. 20-30 m² w zależności 
od chłonności podłoża

719 Sopro FFS 719
Impregnat do gresów i fug

puszka 1 l 94,00 94,00 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na 30-40 m² w zależności  
od chłonności podłoża

737 Sopro CA 737
Preparat ochronny do okładzin klinkierowych przed fugowaniem

butelka 1 l 33,50 33,50 karton 4 szt.
paleta 480 szt.

1 l wystarcza na 5-15 m² w zależności  
od porowatości płytek

867 Sopro FH 867 ●
Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej

butelka 1 l 58,00 58,00 karton 4 szt.
paleta 600 kg

1 l wystarcza na 5-15 m2 w zależności  
od chłonności podłoża

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●
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Narzędzia
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

szt.

018R Mieszadło do bitumów ● 187,00

020 Lejek iniekcyjny VKT 020 28,00

075 Packa specjalna do fugowania epoksydów 44,00

076 Packa do zmywania fug 22,00

080 Packa do zmywania fug epoksydowych 115,00

083 Gąbka drobna (biała) do fug epoksydowych 40,00 

084 Gąbka wiskozowa do zmywania fug epoksydowych 25,00 

088 Gąbka gruba (niebieska) do fug epoksydowych 40,00 

092 Wiadro do zmywania fug 96,00

093 Wiadro z podziałką 12,00

095 Packa do fugowania 93,00

MZ 500001 Miarka drewniania 19,00 

MZ 500000 Ołówek budowlany 5,00 

268/01 Spodnie glazurnicze rozm. M 189,00 

268/02 Spodnie glazurnicze rozm. L 189,00 

268/03 Spodnie glazurnicze rozm. XL 189,00 

268/04 Spodnie glazurnicze rozm. XXL 189,00 

Wzorniki
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

szt.

MZ 200007 Wzornik Sopro DF 10® (rączka) 155,00

MZ 200006 Wzornik Sopro Saphir® 5 (rączka) 155,00

MZ 200004 Wzornik Sopro Topas® DFE 87,00

MZ 200003 Wzornik Sopro KMT 112,00

MZ 200005 Wzornik trójdzielny (Sopro DF 10®, Sopro Saphir® 5, Sopro Silicon) 278,00

MZ 200002 Wzornik marketowy (Sopro DF 10®, Sopro Saphir® 5, Sopro Silicon) 549,00

15   Prace glazurnicze

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●

Narzędzia do SoproDuru®
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN

szt.
903 Strzykawka ręczna ● 505,00
904 Zestaw końcówek wtryskowych do strzykawki 903 ● 280,00
905 Pompka iniekcyjna ● 4 385,00
906 Gniazda do płytek okładzinowych ●

6 mm (zestaw 10 szt. + wyposażenie) 582,00 
907 Gniazda do zapraw ●

6 mm (zestaw 10 szt. + wyposażenie)
8 mm (zestaw 10 szt. + wyposażenie)

552,00
566,00

908 Zestaw końcówek wtryskowych do pompki 905 ● 448,00
909 Zestaw do mieszania ● 2 440,00
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Spoiwa i zaprawy do jastrychów
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
610 Sopro DM 610 

Zaprawa drenażowa
worek 25 kg 50,00 2,00 paleta 1000 kg ok. 16 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
767 Sopro Rapidur® B5

Spoiwo szybkowiążące do jastrychów
worek 25 kg 43,50 1,74 paleta 1000 kg ok. 3,5 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
769 Sopro Rapidur® M1 ●

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów
worek 25 kg 95,00 3,80 paleta 1000 kg ok. 18-20 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
747 Sopro Rapidur® M5  

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów
worek 25 kg 39,00 1,56 paleta 1000 kg ok. 18-20 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
678 Sopro Rapidur® FE 678 ●

Jastrych płynny 
worek 25 kg 111,00 4,44 paleta 1000 kg ok. 19-20 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
771 Sopro EE 771 ●

Zaprawa epoksydowa
wiadro 10 kg 294,00 29,40 paleta 450 kg ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm 

grubości warstwy
869 Sopro BH 869

Żywica budowlana
składnik A+B wiadro 12 kg
składnik A+B wiadro 5 kg ●

składnik A+B puszka 1 kg

981,00
454,00
120,00

81,75
90,80

120,00

paleta 360 kg
paleta 225 kg
karton 6 szt.

ok. 250-350 g/m2 jako pod-
kład gruntujący; ok. 170-
210 g/m2 na mm grubości 
jako dodatek do zapraw

513 SoproDur® HF-L ●  składnik A
Epoksydowy lakier do betonu  składnik B
– wysokowytrzymały (szary)

wiadro 4 kg
butelka 1 kg

250,00
80,00

62,50
80,00

Karton 3 szt.
Karton 12 szt.

300 - 400 g/m2 
na 1 warstwę 
(min. 2 warstwy)

646 Sopro RH 646
Żywica poliestrowa

6 x puszka 0,5 kg 217,50 72,50 karton 6 szt. w zależności  
od szorstkości podłoża  
i metody obróbki

564 Sopro GH 564
Żywica akrylowa

puszka 0,75 kg 169,00 225,33 karton 12 szt. ok. 1,0 kg/dm³

871 Sopro EEK 871 ●

Kruszywo do jastrychu epoksydowego
worek 25 kg 99,00 3,96 paleta 1050 kg ok. 17 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
872 Sopro DEK 872 ●

Kruszywo do jastrychu drenażowego
worek 25 kg 72,00 2,88 paleta 1000 kg ok. 16 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
152 Sopro EDD 152 ●

Dyble dylatacyjne do jastrychów
karton 10 szt. 221,00 22,10 karton 10 szt.

961 Sopro ERS 961 ●

Taśma dylatacji brzegowej
rolka 100 mm x 20 m 1 290,00 64,50 karton 5 szt.

16   Prace budowlane

Nowość

Nowość

opakowanie
Nowe

właściwości
Nowe

Zaprawy montażowe, podlewki,  
produkty do osadzania i napraw studzienek

Nr 
kat.

Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 
zbiorcze

Zużycie

opakowanie kg

743 Sopro KM 743 ●
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

worek 25 kg 128,00 5,12 paleta 1000 kg ok. 1,9 kg suchej  
zaprawy na 1 dm3  
świeżej zaprawy

655 Sopro KA 655 ●
Asfalt na zimno

wiadro 25 kg 350,00 14,00 paleta 600 kg ok. 23 kg / m2 na 1 cm 
grubości warstwy

744 Sopro VMS 744 ●
Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek

worek 25 kg 124,00 4,96 paleta 1000 kg ok. 2,1 kg suchej  
zaprawy na 1 dm3  
świeżej zaprawy

856 Sopro VM 4 ● 
Zaprawa montażowa do podlewek 1-4 cm

worek 25 kg 89,00 3,56 paleta 1000 kg ok. 2,1 kg suchej  
zaprawy na 1 dm3 
świeżej zaprawy

745 Sopro VM 12 ● 
Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm

worek 25 kg 75,00 3,00 paleta 1000 kg ok. 2,1 kg suchej  
zaprawy na 1 dm3 
świeżej zaprawy

460 Sopro Rapidur® 460 
Zaprawa szybkowiążąca

worek 25 kg 
torba 5 kg*

82,00
25,00

3,28 
5,00

paleta 1000 kg w zależności od metody 
obróbki

Produkt dostępny w III kwartale 2016 *Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●

http://www.marketpsb.pl/      najlepsze RABATY od cennika - szybka wysyka

http://www.marketpsb.pl/katalog/prace-glazurnicze


17   Prace budowlane

Preparaty gruntujące i przyczepne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
673 Sopro HPS 673

Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych
puszka 1 kg
wiadro 5 kg
wiadro 10 kg

50,00
204,00
343,00

50,00
40,80
34,30

karton 10 szt.
paleta 80 szt.
paleta 64 szt.

ok. 150 g/m² w zależ-
ności od właściwości 
podłoża

449 Sopro HE 449
Emulsja przyczepna do szpachli

puszka 1 kg
wiadro 5 kg
wiadro 10 kg

62,00
227,00
435,00

62,00
45,40
43,50

karton 12 szt.
paleta 450 kg
paleta 600 kg

100-200 g/m² jako  
warstwa kontaktowa

637 Sopro MGR 637
Multigrunt

pojemnik metalowy 10 kg 610,00 61,00 paleta 450 kg ok. 175 g/m2 

748 Sopro HSF 748
Podkład przyczepny elastyczny z trasem

worek 25 kg 74,00 2,96 paleta 1000 kg 1,5 - 2,0 kg/m² w postaci 
szlamu

Nowość

Uszczelnienia
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
422 Sopro DS 422

Zaprawa uszczelniająca
worek 25 kg 88,00 3,52 paleta 1000 kg ok. 3-6 kg/m² w zależności 

od stopnia obciążenia  
i zakresu zastosowania

680 Sopro Racofix® WSM
Zaprawa wodoszczelna

wiadro 5 kg 79,00 15,80 paleta 225 kg 
(45 szt.)

1,8 kg na 1 l pustki  
do wypełnienia

523 Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

worek 4 kg 
worek 20 kg

74,00 
295,00

18,50 
14,75

paleta 600 kg 
paleta 800 kg

ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm 
grubości warstwy suchej

423 Sopro DSF® 423 ●
Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

worek 24 kg  (A)
kanister 8 kg  (B)

62,40
254,00

2,60
31,75

paleta 960 kg
paleta 480 kg

ok. 1,5 kg/m2 składnika A i ok. 
0,5 kg/m2 składnika B  na 1 mm 
grubości suchej warstwy

823 Sopro TDS 823 ● ●
Zaprawa uszczelniająca turbo

worek 10 kg  (A)
kanister 10 kg  (B)

105,00
337,00

10,50
33,70

Palety 600 kg (10 kg)
Palety 600 kg (10 kg)

ok. 0,8 kg /m² składnika 
proszkowego + ok. 0,8 kg /m² 
dyspersji na 1 mm  
grubości suchej warstwy 

690 Sopro VK 690 ●
Silikatowy środek hydrofobizujący

kanister 30 kg
kanister 10 kg

660,00
228,00

22,00
22,80

paleta 480 kg
paleta 600 kg

w zależności od chłonności 
muru ok. 2,5 kg/dm przy 10 

Szpachle samopoziomujące
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

587 Sopro NSC 587 
Szpachla samopoziomująca classic 3-15 mm

worek 25 kg 67,00 2,68 paleta 1000 kg ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

550 Sopro NSM 550
Szpachla samopoziomująca 2-25 mm

worek 25 kg 87,00 3,48 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

546 Sopro FS 45
Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa 5-45 mm

worek 25 kg 61,00 2,44 paleta 1000 kg ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

563 SoproDur® HF-S ● 
Szpachla samopoziomująca – wysokowytrzymała 4-40 mm

worek 25 kg 159,00 6,36 paleta 1000 kg ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

551 Sopro FAS 551 ●
Szpachla samopoziomująca do podłoży drewnianych 3-40 mm

worek 25 kg 194,00 7,76 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

Szpachle i zaprawy montażowe
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

467 Sopro BS 467
Szpachla do betonu

worek 25 kg 118,00 4,72 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

462 Sopro RS 462
Szpachla do napraw

worek 25 kg 60,50 2,42 paleta 1000 kg ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

468 Sopro AMT 468
Szpachla wyrównawcza z trasem

worek 25 kg 49,00 1,96 paleta 1000 kg ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

434 Sopro RAP 2® ●
Tynk wyrównawczy i renowacyjny

worek 25 kg 78,00 3,12 paleta 1000 kg ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

454 Sopro RAM 3® 

Szpachla wyrównawcza i renowacyjna
worek 25 kg 82,00 3,28 paleta 1000 kg ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm 

grub. warstwy

Nowość

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

● Produkt sprzedawany wyłącznie w kompletach (A+B) ●

http://www.marketpsb.pl/      najlepsze RABATY od cennika - szybka wysyka
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Zaprawy do murowania
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
Sopro KM 
Standardowa zaprawa do klinkieru (M5) 

 

 

paleta 1000 kg
ok. 40 kg/m2

dla muru
o grubości 12 cm274 jasnoszary worek 25 kg 26,50 1,06

275 grafitowo-szary worek 25 kg 32,50 1,30
Sopro KMT
Zaprawa do klinkieru z trasem (M10)

 
 
 
paleta 1000 kg ok. 40 kg/m2

dla muru
o grubości 12 cm

402 jasnoszary worek 25 kg 32,50 1,30
405 
443

czerwono-brązowy 
antracyt worek 25 kg 48,00 1,92

258 
452

grafitowo-szary 
ciemnoszary worek 25 kg 42,00 1,68

456 brąz worek 25 kg 59,00 2,36
Sopro KMT plus
Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych (M10)

 

 

 
 
paleta 1000 kg

ok. 40 kg/m2

dla muru
o grubości 12 cm

182 szary worek 25 kg 32,50 1,30
198 ciemnoszary worek 25 kg 42,00 1,68
199 
259

piaskowo-żółty 
jasnobeżowy worek 25 kg 46,00 1,84

260 alabastrowo-biały worek 25 kg 48,00 1,92
408 Sopro KMT 408

Zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru (M10)
worek 25 kg 26,50 1,06

Zaprawy naprawcze i renowacyjne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

887 Sopro TKM 887 ●
Zaprawa trasowo-wapienna (odbiór pełnopaletowy)

worek 25 kg 70,00 2,80 paleta 1050 kg ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

870 Sopro TZM 870 ●
Zaprawa trasowo-cementowa (odbiór pełnopaletowy)

worek 25 kg 70,00 2,80 paleta 1050 kg ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

Tynki renowacyjne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg

185 Sopro SGP 185 ●
Podkładowy tynk do renowacji

worek 25 kg 82,50 3,30 paleta 600 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

186 Sopro SPM 186 ●
Zaprawa tynkarska do renowacji

worek 25 kg 69,00 2,76 paleta 1050 kg ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

187 Sopro SFP 187 ●
Tynk drobnoziarnisty do renowacji

worek 25 kg 74,00 2,96 paleta 600 kg ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm 
grub. warstwy

Materiały do renowacji betonu
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
850 Sopro Repadur KS

Zaprawa cementowa antykorozyjna PCC
wiadro  5 kg 55,00 11,00 paleta 360 kg ok. 120 g/mb 

pręta Ø 10 mm
851 Sopro Repadur MH

Zaprawa sczepna PCC
worek 25 kg 99,00 3,96 paleta 1000 kg ok. 1,65 kg/m2 na  

1 mm grub. warstwy
852 Sopro Repadur 50

Zaprawa do uzupełnienia ubytków betonu PCC
worek 25 kg 79,00 3,16 paleta 1000 kg ok. 2,0 kg/m2  na  

1 mm grub. warstwy
853 Sopro Repadur 5

Szpachla drobnoziarnista PCC
worek 25 kg 85,00 3,40 paleta 1000 kg ok. 1,75 kg/m2 na  

1 mm grub. warstwy

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●

Nowość

http://www.marketpsb.pl/      najlepsze RABATY od cennika - szybka wysyka
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Bitumy
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg/l/m
618 Sopro ZR Turbo XXL ●

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K  
pojemnik połączony 20 kg 459,00 22,95 paleta 18 szt. ok. 1,2 kg/m2  na 1 mm 

suchej warstwy  
755 Sopro ISA 755 

Emulsja bitumiczna
pojemnik 30 kg 300,00 10,00 paleta 18 szt. 150–200 g/m2 

na jedną warstwę
751 Sopro KDG 751

Podkład gruntujacy bitumiczny
wiadro 5 kg 63,50 12,70 paleta 80 szt. 20–30 g/m2 (koncentrat)

879 SoproThene® VA 879 

Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną
wiadro 10 l 129,00 12,90 paleta 32 szt. 100-150 ml/m2

657 Sopro BBS 657 ●
Dodatek przyspieszający wiązanie  
mas bitumicznych 1-K

torba 1 kg 14,50 14,50 karton 6 szt. 1 kg na 30 l masy  
bitumicznej 1-K Sopro

650 Sopro KMB 650
Grubowarstwowa bitumiczna  
masa uszczelniająca 1-K

pojemnik 30 l 213,00 7,10 paleta 18 szt. ok. 3,9–5,1 l/m2  

w zależności od rodzaju 
obciążeń wodą

651 Sopro KMB 651 ●
Grubowarstwowa bitumiczna 
masa uszczelniająca 2-K

pojemnik 30 kg
(płynny składnik A 
+ proszkowy składnik B)

342,00 11,40 paleta 18 szt. 4,2-5,6 kg/m²  
w zależności od rodzaju 
obciążeń wodą

652 Sopro KSP 652
Bitumiczna masa uszczelniająca

pojemnik 30 l 255,00 8,50 paleta 18 szt. ok. 3,5–4,6 l/m2

754 Sopro KD 754 

Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa
pojemnik 30 l
(płynny składnik A 
+ proszkowy składnik B)

285,00 9,50 paleta 18 szt. ok. 3,5–4,6 l/m2

878 SoproThene® 878 
Samoprzylepna izolacja  bitumiczna

rolka 100 cm x 15 m 1 510,00 100,67 paleta 15 kartonów ok. 1,1 m2/m2 

87809 SoproThene® EB ●
Taśma narożnikowa

rolka 300 mm x 15 m 345,00 23,00

87806 SoproThene® ABV ●
Taśma klejąca zamykająca fizelinowa

rolka 100 mm x 25 m 570,00 22,80

87807 SoproThene® ABA ●
Taśma klejąca zamykająca aluminiowa

rolka 100 mm x 15 m 597,00 39,80

87808 SoproThene® KB ●
Dwustronna taśma klejąca

rolka 100 mm x 15 m 278,00 18,53

756 Sopro KDB 756
Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych

rolka 240 mm x 10 m 171,00 17,10

662 Sopro KDA 662 ●
Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych

rolka 100 cm x 50 m 464,00 9,28 ok. 1,1 m2/m2

663 Sopro KDS 663 ●
Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych

rolka 125 cm x 14 m 959,00 68,50 ok. 1,1 m2/m2

018R Sopro 018R
Mieszadło do bitumów

pojedynczo 187,00 —

Nowość

Zaprawy drenażowe i przyczepne
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
610 Sopro DM 610 

Zaprawa drenażowa
worek 25 kg 50,00 2,00 paleta 1000 kg ok. 16 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
748 Sopro HSF 748

Podkład przyczepny elastyczny z trasem
worek 25 kg 74,00 2,96 paleta 1000 kg 1,5 - 2,0 kg/m² w postaci 

szlamu

653 Sopro DRM 653
Mata drenażowa 8 mm

rolka 100 cm x 12,5 mb 892,00 71,36/
mb

paleta 6 szt. ok. 1,05 m2 na 1 m2

460 Sopro Rapidur® 460 
Zaprawa szybkowiążąca

worek 25 kg 
torba 5 kg

82,00 
25,00

3,28 
5,00

paleta 1000 kg w zależności od metody 
obróbki

869 Sopro BH 869
Żywica budowlana

składnik A+B wiadro 12 kg
składnik A+B wiadro 5 kg ●

składnik A+B puszka 1 kg 

981,00
454,00
120,00

81,75
90,80

120,00

paleta 360 kg
paleta 225 kg
karton 6 szt.

ok. 250-350 g/m2 jako pod-
kład gruntujący; ok. 170-
210 g/m2 na mm grubości 
jako dodatek do zapraw

872 Sopro DEK 872 ●

Kruszywo do jastrychu drenażowego
worek 25 kg 72,00 2,88 paleta 1000 kg ok. 16 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy
769 Sopro Rapidur® M1 ●

Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów
worek 25 kg 95,00 3,80 paleta 1000 kg ok. 18-20 kg/m2 na 1 cm 

grubości warstwy

744 Sopro VMS 744 ●
Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek

worek 25 kg 124,00 4,96 paleta 1000 kg ok. 2,1 kg suchej  
zaprawy na 1 dm3  
świeżej zaprawy

Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.  
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●

Nowość
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Zaprawy średnio- i grubowarstwowe
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

worek 25 kg kg
280 Sopro TR 280

Zaprawa klejowa średniowarstwowa biała
69,00 2,76 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2  

na 1 mm grub. warstwy
414 Sopro TR 414 

Zaprawa klejowa elastyczna z trasem
63,50 2,54 paleta 1000 kg ok. 1,3 kg/m2  

na 1 mm grub. warstwy
870 Sopro TZM 870 ●

Zaprawa trasowo-cementowa (odbiór pełnopaletowy)
70,00 2,80 paleta 1050 kg ok. 1,6 kg/m2  

na 1 mm grub. warstwy

Fugi do kostki brukowej
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg / l
Sopro PF ●

Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej 1,7 kg na 1 l świeżej 
zaprawy*

670
671
672

piaskowy 36
szary brukowy 13 
antracyt 66

wiadro 25 kg 341,00 13,64 paleta 600 kg

Sopro EPF ●

Fuga epoksydowa dwuskładnikowa do kostki brukowej
1,7 kg na 1 l świeżej 
zaprawy*594 szary brukowy 13 wiadro 25 kg 444,00 17,76 paleta 600 kg

Sopro HFE ●

Fuga epoksydowa do kostki brukowej - wysokowytrzymała
1,8 kg na 1 l świeżej 
zaprawy*693 szary brukowy 13 wiadro 25 kg 522,00 20,88 paleta 600 kg

Sopro PFM 
Zaprawa do fugowania kostki brukowej 1,9 kg na 1 l świeżej 

zaprawy*574 szary brukowy 13 worek 25 kg 67,50 2,70 paleta 1000 kg576 antracyt 66 ● worek 25 kg 69,50 2,78
Sopro BSF
Fuga do kostki betonowej

1,9 kg na 1 l świeżej 
zaprawy*612 szary brukowy 13 worek 25 kg 60,50 2,42 paleta 1000 kg

Sopro TNF
Fuga z trasem do kamienia naturalnego 5-40 mm

1,9 kg na 1 l świeżej 
zaprawy*

674 szary 15 ● worek 25 kg 112,00 4,48

paleta 1000 kg
675 szary brukowy 13  worek 25 kg 58,00 2,32
676
677 
684

antracyt 66 ●

piaskowo-szary 18 ●  

beż 32 ●
worek 25 kg 112,00 4,48

867 Sopro FH 867 ●

Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej
butelka 1 l 58,00 58,00 karton 4 szt. 

paleta 600 kg
1 l wystarcza na 5-15 m2  

w zależności od chłon-
ności podłoża

682 Sopro PUD 682 
Fuga dylatacyjna poliuretanowa (ciemnoszary)

pojemnik elastyczny  
600 ml (840 g)

55,40 92,33
(1 l)

karton 20 szt. 600 ml (840 g) na 6 mb 
spoiny o wymiarach 
10x10 mm

* szczegółowa tabela zużycia dostępna jest w katalogu Sopro oraz na www.sopro.pl

Uszczelnienia
Nr 

kat.
Nazwa Cena netto loco magazyn PLN Opakowanie 

zbiorcze
Zużycie

opakowanie kg
618 Sopro ZR Turbo XXL ●

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K 
pojemnik połączony 20 kg 459,00 22,95 paleta 18 szt. ok. 1,2 kg/m2  na 1 mm 

suchej warstwy  

523 Sopro DSF® 523
Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

worek 4 kg 
worek 20 kg

74,00 
295,00

18,50 
14,75

paleta 600 kg 
paleta 800 kg

ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm 
grubości suchej warstwy

823 Sopro TDS 823 ● ●
Zaprawa uszczelniająca turbo

worek 10 kg  (A)
kanister 10 kg  (B)

105,00
337,00

10,50
33,70

Palety 600 kg (10 kg)
Palety 600 kg (10 kg)

ok. 0,8 kg /m² składnika 
proszkowego + ok. 0,8 
kg /m² dyspersji na 1 mm 
grubości suchej warstwy

Nowość

Produkt sprowadzany na indywidualne  
zamówienie. Termin realizacji do 14 dni  
od daty złożenia zamówienia.

●
Produkt sprzedawany  
wyłącznie w kompletach (A+B)

●
Produkt wytwarzany na indywidualne  
zamówienie: min. 24 tony. Termin realizacji  
do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

●
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I. Za war cie umo wy
I.  Wszel kie do sta wy i usłu gi łącz nie z do radz twem oraz in ny mi usłu ga mi do dat ko wy-

mi wy ko ny wa ne są przez So pro Polska Sp. z o.o. (da lej So pro) wy łącz nie na pod sta-
wie po niż szych wa run ków. Wa run ki te sta ją się tre ścią umo wy naj póź niej z chwi lą 
prze ka za nia to wa ru lub wy ko na nia usłu gi. Ich wią żą cy cha rak ter mo że zo stać 
wy łą czo ny je dy nie po przez za war cie od ręb nej umo wy. Umo wa ta pod ry go rem 
nie waż no ści wy ma ga for my pi sem nej. Tej sa mej for my wy ma ga rów nież za war cie 
usta leń do dat ko wych, usta le nia te mo gą cał ko wi cie lub czę ścio wo wy łą czać ni niej-
sze wa run ki. Ogól ne wa run ki sto so wa ne przez dru gą stro nę (da lej Ku pu ją cy) nie są 
dla So pro wią żą ce, chy ba, że co in ne go zo sta nie usta lo ne w od ręb nej umo wie.

2.  Przy ję cie ofer ty ujaw nio nej w pro spek tach re kla mo wych So pro i po in for mo-
wa nie o tym So pro nie jest dla So pro wią żą ce. Za mó wie nia obo wią zu ją So pro 
po cząw szy od mo men tu za war cia pi sem nej umo wy lub pi sem ne go po twier-
dze nia przy ję cia za mó wie nia. Do te go cza su nie po wsta ją dla So pro żad ne 
zo bo wią za nia.

II. Przed miot umo wy
I.   Wy szcze gól nie nie do staw i usług So pro na stę pu je w pro spek tach, in for ma-

cjach tech nicz nych, nor mach oraz te mu po dob nych do ku men tach. Ode sła nie  
do po da nych w nich pa ra me trów uzna je się ja ko wią żą ce, o ile za war te zo sta-
ły w ak tu al nym ka ta lo gu, po twier dzo nym pi sem nie przez So pro. W każ dym 
przy pad ku So pro za strze ga so bie moż li wość do ko ny wa nia zmian zwią za nych 
z po stę pem tech nicz nym.

2.  Je że li umo wa, o któ rej mo wa w punk cie 1.2. nie sta no wi ina czej, wy ro by So pro 
do star cza ne są w opa ko wa niach So pro.

3.  Je że li dla wy ro bów So pro usta lo ne zo sta ły okre ślo ne nor my lub wy ro by te 
wy ma ga ją spe cjal ne go ate stu, pod da ne one bę dą od po wied nim pro ce du rom 
lub nad zo ro wi tech nicz ne mu. Nie za leż nie od te go wszyst kie wy ro by So pro 
pod le ga ją za kła do wej kon tro li ja ko ści.

III. In struk cje prze twa rza nia, do radz two, in for ma cje
I.  In struk cje prze twa rza nia, in for ma cje tech nicz ne za wie ra ją je dy nie ogól ne 

wska zów ki do ty czą ce za sto so wa nia do star czo nych przez So pro wy ro bów. 
Wa run ki sto so wa nia na szych wy ro bów mo gą od bie gać od war to ści prze cięt-
nych (wa run ki od mien ne), przy ję tych w in struk cjach i in for ma cjach; w związ ku 
z tym wska za ne jest uprzed nie uzy ska nie opi nii tech nicz nej So pro do ty czą cej 
za sto so wa nia pro duk tu w wa run kach od mien nych.

2.  Wszel kie da ne tech nicz ne do ty czą ce zu ży cia ilo ścio we go za war te w in struk-
cjach i in for ma cjach są wiel ko ścia mi prze cięt ny mi. Zu ży cie od mien ne od 
po da ne go w in struk cjach i in for ma cjach nie sta no wi pod sta wy do rosz czeń w 
sto sun ku do So pro.

3.  Za rów no do radz two w za kre sie tech ni ki za sto so wa nia, jak i in for ma cje ust ne 
lub pi sem ne udzie la ne są w opar ciu o ak tu al ny stan wie dzy oraz do świad cze-
nia do ty czą ce wy ro bów So pro. Ani So pro, ani Ku pu ją cy nie są ni mi zwią za ne, w 
szcze gól no ści nie zwal nia to Ku pu ją ce go z prze pro wa dza nia wła snych kon tro li 
i prób, jak też do trzy my wa nia in nych wa run ków wy ma ga nych prze pi sa mi pra-
wa, nor ma mi tech nicz ny mi oraz in ny mi pro ce du ra mi i usta le nia mi.

IV. Wa run ki ce no we

Po da ne przez So pro ce ny są ce na mi netto ex ma ga zy ny w No wi nach, War-
szawie i Po zna niu, chy ba, że stro ny za cho wu jąc for mę prze wi dzia ną  
w punk cie 1.1. po sta no wi ły ina czej.

V. Wa run ki płat no ści

1.  Faktury za do star czo ne przez So pro to wa ry win ny być opła co ne  
w terminach ustalonych w zawartych indywidualnie umowach kupna sprze-
daży. Skon to mo że być za gwa ran to wa ne je dy nie wo bec bra ku ja kich kol wiek 
za le gło ści płat ni czych w sto sun ku do So pro.

2.  W przy pad ku nie do trzy ma nia ter mi nu za pła ty, o któ rym mo wa w ustę pie 
po przed nim, So pro za strze ga so bie pra wo po bie ra nia od se tek. Od set ki te na li-
cza ne bę dą w wy so ko ści od se tek usta wo wych.

3.  Pra wo za trzy ma nia rze czy wy ni ka ją ce z wcze śniej szych ty tu łów lub trans ak cji nie 
mo że być wy ko ny wa ne. Wza jem ne po trą ca nie wie rzy tel no ści jest do pusz czal ne 
tyl ko w za kre sie wie rzy tel no ści przez So pro uzna nych i wy ma gal nych lub stwier-
dzo nych pra wo moc nym orze cze niem są du.

4.  W ra zie nie do trzy ma nia wa run ków płat no ści wie rzy tel no ści So pro sta-
ją się na tych miast wy ma gal ne. To sa mo do ty czy przy pad ku po wsta nia oko-
licz no ści w po waż ny spo sób pod wa ża ją cych zdol ność płat ni czą Ku pu ją ce go. 
Wo bec za ist nie nia wy żej wy mie nio nych sy tu acji re ali za cja dal szych do staw 
od by wać się bę dzie wy łącz nie po uisz cze niu za licz ki. So pro za strze ga so bie 
rów nież moż li wość od stą pie nia od umo wy i żą da nia na pra wie nia szko-
dy spo wo do wa nej nie wy ko na niem świad cze nia, o ile za licz ka, o któ rej 
mo wa w zda niu po przed nim, nie zo sta nie wnie sio na w sto sow nym ter mi nie,  
a po nad to wy da nia za ka zu od sprze da ży i prze twa rza nia do star czo ne go to wa ru. To 
sa mo do ty czy zwro tu do star czo ne go to wa ru, prze nie sie nia po sia da nia za leż ne go 
na koszt Ku pu ją ce go, jak rów nież od wo ła nia upo waż nie nia do ścią gnię cia wie rzy-
tel no ści, o któ rym mo wa w VI punkt 8. Ku pu ją cy zo bo wią zu je się do za nie cha nia 
wszel kich dzia łań mo gą cych utrud nić bądź unie moż li wić re ali za cję wy żej wy mie-
nio nych upraw nień.

VI. Pra wa za bez pie cza ją ce

1.  Do cza su peł ne go uisz cze nia umó wio nej ce ny So pro za strze ga so bie pra wo 
wła sno ści rze czy sprze da nych (to war za strze żo ny).

2.  Z za strze że niem Art. 192 K.C. ob rób ka i prze two rze nie to wa ru za strze żo ne go 
na stę pu je na rzecz So pro.

3.  W przy pad ku prze two rze nia lub po mie sza nia to wa ru za strze żo ne go So pro za strze-
ga so bie moż li wość wy ko ny wa nia praw współ wła sno ści wo bec rze czy po wsta łej  
w wy ni ku prze two rze nia lub po mie sza nia zgod nie z prze pi sa mi Art. 193 K.C. Ku pu-
ją cy zo bo wią zu je się do nie od płat ne go za cho wa nia rze czy po wsta łej w wy ni ku 
prze two rze nia lub po mie sza nia w sta nie nie po gor szo nym (prze cho wa nie) zgod-
nie z Art. 835 i in. K.C. Pra wa współ wła sno ści po wsta łe w wy ni ku prze two rze nia lub 
po mie sza niu uzna je się za to war za strze żo ny w ro zu mie niu ustę pu 1.

4.  Dal sze roz po rzą dza nie to wa rem za strze żo nym przez Ku pu ją ce-
go jest moż li we je dy nie w zwy kłym ob ro cie han dlo wym, zgod-
nie z wła ści wy mi dla nie go ogól ny mi wa run ka mi umów i tyl ko o ile 
nie znaj du je się on w zwło ce. W ta kim przy pad ku Ku pu ją cy zrze ka się 
na ko rzyść So pro wszel kich rosz czeń o za pła tę ce ny, zgod nie z ustę pa mi  
5-7, przy słu gu ją cych mu wzglę dem dal sze go na byw cy. Do roz po rzą dzeń in-
nych niż wy mie nio ne Ku pu ją cy nie jest upraw nio ny.

5.  W ce lu za bez pie cze nia na leż no ści, rosz cze nia Ku pu ją ce go z ty tu łu dal sze go roz po-
rzą dza nia to wa rem za strze żo nym zo sta ją prze nie sio ne na So pro.

6.  Je że li to war za strze żo ny zo sta nie zby ty przez Ku pu ją ce go ra zem  
z in ny mi to wa ra mi, Ku pu ją cy prze le wa na So pro rosz cze nia o za pła tę w czę ści 
od po wia da ją cej war to ści to wa ru So pro. W przy pad ku to wa rów po mie sza nych 
lub prze two rzo nych prze lew wie rzy tel no ści na stę pu je pro por cjo nal nie do war-
to ści to wa ru sta no wią ce go wła sność So pro.

7.  W przy pad ku wy ko rzy sta nia przez Ku pu ją ce go wy ro bów So pro do re ali za cji 
zo bo wią zań z in nych umów ustę py 5 i 6 sto su je się od po wied nio.

8.  Ku pu ją cy jest upo waż nio ny do ścią ga nia wie rzy tel no ści wy ni ka ją cych  
z umów za war tych zgod nie z ustę pa mi 4 i 7. So pro za strze ga so bie moż li wość 
każ do cza so we go do ko na nia wy po wie dze nia; z chwi lą wy po wie dze nia upo-
waż nie nie wy ga sa. Bez wy po wie dze nia upo waż nie nie wy ga sa w przy pad ku 
wstrzy ma nia przez Ku pu ją ce go płat no ści wy ni ka ją cych z umów za war tych  
z So pro. Ku pu ją cy nie jest upraw nio ny do prze le wu swo ich wie rzy tel no ści.  
Na żą da nie So pro Ku pu ją cy jest zo bo wią za ny do po wia do mie nia swo ich od bior-
ców o prze le wie wie rzy tel no ści do ko na nym na rzecz So pro, jak i prze ka za nia 
So pro ko niecz nych in for ma cji oraz do ku men tów umoż li wia ją cych do ko na nie 
ścią gnię cia wie rzy tel no ści.

9.  Je śli war tość ist nie ją cych za bez pie czeń prze kra cza za bez pie cze nie wie rzy tel no ści 
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o wie le wię cej niż 10% So pro zo bo wią za ne jest zwol nić za bez pie cze nia. Zwol nie-
nie na stę pu je na żą da nie Ku pu ją ce go, w za kre sie prze kra cza ją cym za bez pie czo ne 
wie rzy tel no ści i zgod nie z wy bo rem do ko na nym przez So pro. O przy pad kach 
usta no wie nia za sta wu lub in nych ob cią żeń na ko rzyść osób trze cich Ku pu ją cy 
nie zwłocz nie po in for mu je So pro.

VII. Ter mi ny do staw

1.  Ter mi ny do staw mo gą zo stać usta lo ne za rów no w spo sób wią żą cy, jak i nie wią-
żą cy. W obu przy pad kach ko niecz ne jest za cho wa nie for my pi sem nej.

2.  W przy pad ku wią żą ce go usta le nia ter mi nów lub okre sów do staw 
od wo ła nie do sta wy mo że na stą pić wy łącz nie z waż nych przy czyn,  
z za cho wa niem for my pi sem nej lub za po śred nic twem te le fo nu w ta kim cza sie, 
by moż li we by ło wstrzy ma nie eks pe dy cji do sta wy. Do sta wy znacz nych ilo ści 
wy ma ga ją uzgod nie nia har mo no gra mu do staw.

3.  Za ła du nek po jaz dów do staw czych od by wa się w go dzi nach ofi cjal ne go urzę do-
wa nia ma ga zy nów ser wi so wych So pro, w ko lej no ści pod sta wie nia po jaz dów do 
za ła dun ku. Ewen tu al ne prze sto je lub prze dłu ża ją cy się czas za ła dun ku nie sta no-
wią pod sta wy rosz czeń od szko do waw czych.

4.  W przy pad ku po pad nię cia przez So pro w zwło kę znaj du ją za sto so wa nie od po-
wied nie prze pi sy K.C.

VIII. Si ła wyż sza

W przy pad ku uchy bień ni niej szym wa run kom wy ni ka ją cym z dzia ła nia si ły wyż szej, 
któ ra dla po trzeb ni niej szych wa run ków ro zu mia na jest ja ko oko licz ność lub wy da rze-
nie, któ re mu nie moż na by ło za po biec na wet przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści, 
jak rów nież wy ni ka ją cych z dzia ła nia władz pań stwo wych, jak też bę dą cych skut kiem 
straj ku, lo kau tu oraz in nych nie prze wi dzia nych i przez So pro nie za wi nio nych oko-
licz no ści  - nie za leż nie od te go czy do ty czą one So pro, pod do staw ców, pro du cen tów 
lub osób bądź też jed no stek or ga ni za cyj nych na ich rzecz świad czą cych, nie za leż nie 
od ro dza ju tych świad czeń  - ter mi ny do staw ule ga ją od po wied nie mu prze dłu że niu. 
Wy stą pie nie wy żej wy mie nio nych oko licz no ści skut ku ją ce nie moż li wo ścią świad cze-
nia zwal nia So pro od obo wiąz ku do sta wy, w ta kiej sy tu acji rosz cze nia od szko do waw-
cze Ku pu ją ce go uzna je się z gó ry za wy klu czo ne. Si ła wyż sza oraz opi sa ne wy żej oko-
licz no ści sta no wią oko licz ność uspra wie dli wia ją cą tyl ko wte dy, gdy Ku pu ją cy zo stał o 
nich bez zwłocz nie po wia do mio ny.

IX. Wy sył ka

W przy pad ku od bio ru wła sne go przez Ku pu ją ce go jest on zo bo wią za ny

1.  za pew nić od po wied nie wy po sa że nie środ ków trans por tu. W szcze gól no ści jest 
zo bo wią za ny, by:

1.1   - wy po sa że nie tech nicz ne środ ków trans por tu od po wia da ło urzą dze niom 
prze ła dun ko wym sto so wa nym w za kła dzie do staw czym

1.2   - za pew nić od biór to wa ru przez fa cho wy per so nel jak rów nież od po wied nie 
wa run ki do przy ję cia i skła do wa nia to wa ru, zgod nie z wska zów ka mi za kła du 
do staw cze go

1.3   - na le ży ty od biór to wa rów zo stał po twier dzo ny w po świad cze niu do sta wy.

X. Ry zy ko przy pad ko wej utra ty lub uszko dze nia rze czy

W przy pad ku od bio ru to wa rów przez Ku pu ją ce go w ma ga zy nie ser wi so-
wym So pro nie bez pie czeń stwo przy pad ko wej utra ty lub uszko dze nia to wa-
ru prze cho dzi na Ku pu ją ce go z chwi lą wy da nia to wa ru, tj. z chwi lą ich zdję-
cia z urzą dzeń prze ła dun ko wych So pro, ta kich jak: wóz ki wi dło we, ta śmo-
cią gi za ła dow cze i in ne. Za stra ty i szko dy po wsta łe pod czas trans por tu lub  
w je go wy ni ku (trans port na zle ce nie Ku pu ją ce go), So pro nie po no si od po wie dzial-
no ści. To sa mo do ty czy szkód po wsta łych w wy ni ku za sto so wa nia przez Ku pu ją ce go 
nie wła ści wych środ ków trans por tu lub za ła dun ku.

XI. Od po wie dzial ność za wa dy to wa ru

1.  Od po wie dzial ność So pro za wa dy do star czo ne go to wa ru po no szo na jest zgod-
nie z po niż szy mi po sta no wie nia mi; w spra wach w „Ogól nych wa run kach sprze-
da ży i do staw“ nie re gu lo wa nych sto su je się prze pi sy K.C.

2.  Pod sta wą rosz czeń z ty tu łu rę koj mi są wy łącz nie wa dy fi zycz ne lub 

praw ne do star czo ne go przez So pro to wa ru. Bra ki ilo ścio we nie sta no-
wią pod sta wy rosz czeń z ty tu łu rę koj mi i mo gą być do cho dzo ne je dy-
nie na za sa dach prze wi dzia nych w po niż szych po sta no wie niach  
i prze pi sach K.C.

3.  Rę koj mia So pro do ty czy wy łącz nie wła ści wo ści to wa rów So pro do 
mo men tu przej ścia nie bez pie czeń stwa na Ku pu ją ce go, chy ba, że wa dy 
wy ni kły z przy czyn tkwią cych uprzed nio w pro duk tach So pro. Wszel-
kie wa dy to wa ru, w szcze gól no ści uszko dze nia i ubyt ki wy ni ka ją ce  
z nie wła ści we go trans por tu środ ka mi Ku pu ją ce go lub nie zgod ne go  
z za le ce nia mi skła do wa nia bądź prze cho wy wa nia to wa rów nie sta no wią pod-
sta wy rosz czeń z ty tu łu rę koj mi.

4. Wa run kiem udzie le nia rę koj mi przez So pro jest

4.1.  Na le ży ta sta ran ność Ku pu ją ce go w za kre sie stwier dze nia zgod no ści do star czo-
ne go to wa ru z za mó wie niem. W ra zie wy stą pie nia roz bież no ści Ku pu ją cy zo bo-
wią za ny jest do ko nać nie zwłocz ne go po in for mo wa nia So pro oraz za nie chać 
wszel kie go prze twa rza nia.

4.2.  Rosz cze nia z ty tu łu rę koj mi na le ży zgła szać i wno sić pi sem nie bez zwłocz nie po 
stwier dze niu wad. Pi smo ta kie po win no za wie rać: do kład ne okre śle nie ro dza ju 
to wa ru, okre śle nie wa dy, nu me ru do staw cy, da ty do sta wy, ozna cze nie ła dun ku, 
za kład lub ma ga zyn do star cza ją cy oraz ty tuł do sta wy, tak że zgod ną z ustę pem  
6 re pre zen ta tyw ną prób kę to wa ru.

4.3.  To war uzna ny za wa dli wy nie mo że być przed mio tem prze two rze nia lub 
po mie sza nia.

5.  Re kla ma cje z ty tu łu bra ków ilo ścio wych mo gą być zgła sza ne wy łącz nie na 
pod sta wie urzę do wych po mia rów wa gi. W in nych przy pad kach za wią żą cą 
uzna je się wa gę stwier dzo ną w za kła dzie do staw czym. W przy pad ku wy ro bów 
pa ko wa nych w wor ki róż ni ca wa go wa sta no wią ca 2% wa gi net to nie sta no wi 
pod sta wy re kla ma cji. Przed mio to we re kla ma cje win ny być zgło szo ne w cią gu  
3 dni ro bo czych od dnia wy da nia to wa ru.

6.  Do każ dej re kla ma cji na le ży do łą czyć od po wied nią ilość pró bek re kla-
mo wa ne go to wa ru, po bra nych zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi  
i nor ma mi, wraz z umoż li wia ją cym po now ną kon tro lę po da niem nu me ru ła dun ku 
(prób ka re pre zen ta tyw na). W ra zie nie udo stęp nie nia wy żej wy mie nio nej prób ki za 
wią żą ce uzna je się wy ni ki kon tro li to wa rów do ko na ne przez So pro. Roz pa trze nie 
re kla ma cji na pod sta wie in nych do wo dów niż re pre zen ta tyw na prób ka to wa ru 
na stę pu je na koszt Ku pu ją ce go.

7.  W przy pad ku ter mi no wej i uza sad nio nej re kla ma cji So pro do star czy to war wol ny 
od wad. Je że li do sta wa re kla ma cyj na nie na stą pi w uzgod nio nym przez stro ny 
ter mi nie, Ku pu ją cy we dle wła sne go wy bo ru ma pra wo żą dać ob ni że nia ce ny 
lub od stą pić od umo wy. Za rów no ob ni że nie ce ny, jak i od stą pie nie od umo wy 
jest moż li we je dy nie w za kre sie do ty czą cym to wa ru ob ję te go re kla ma cją. In ne 
rosz cze nia od szko do waw cze Ku pu ją ce go są do pusz czal ne je dy nie na za sa dach 
okre ślo nych w K.C.

XII. Miej sce wy ko na nia świad cze nia, wła ści wość są du
Miej scem wy ko na nia świad cze nia w przy pad ku od bio ru to wa ru przez Ku pu ją ce go 
jest miej sce za ła dun ku ma ga zy nu ser wi so we go. We wszyst kich in nych przy pad kach 
miej scem wy ko na nia praw i obo wiąz ków jest War sza wa.
Są dem wła ści wym dla ewen tu al nych spo rów wy ni ka ją cych z do staw So pro jest wła ści-
wy rze czo wo sąd w War sza wie. So pro za strze ga so bie moż li wość wno sze nia po zwów 
tak że w są dzie wła ści wym dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by Ku pu ją ce go.

XIII. Pra wo wła ści we
W od nie sie niu do wszel kich czyn no ści praw nych, tak ma te rial nych jak i pro ce so wych 
po mię dzy So pro a Ku pu ją cym, za pra wo wła ści we uzna je się pra wo pol skie.

XIV. Klau zu la nie waż no ści
Je że li nie któ re po sta no wie nia ni niej szych „Ogól nych wa run ków sprze da ży i do staw“ 
oka żą się w ca ło ści lub w czę ści nie waż ne lub nie sku tecz ne, nie na ru sza to sku tecz-
no ści po zo sta łych po sta no wień. Stro ny zo bo wią zu ją się do za stą pie nia nie waż nych 
lub nie sku tecz nych po sta no wień in ny mi, naj bar dziej od po wia da ją cy mi go spo dar-
cze mu ce lo wi umo wy.
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Skrót                Nazwa produktu Strona

AEB® plus 639 Mata uszczelniająco odcinająca 11

AEB® 640 Mata uszczelniająco odcinająca 11

AEB® 641 Taśma uszczelniająca AEB® 11

AEB® 148 Taśma uszczelniająca elastyczna AEB® 11

AEB® 642 Narożnik uszczelniający AEB® wewnętrzny 11

AEB® 643 Narożnik uszczelniający AEB® zewnętrzny 11

AEB® 176 Narożnik z ukszt. spadkiem AEB® 20 mm lewy 11

AEB® 177 Narożnik z ukszt. spadkiem AEB® 20 mm prawy 11

AEB® 129 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 130 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 112 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 133 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 131 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 132 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 644 Uszczelka ścienna AEB® 11

AEB® 645 Uszczelka podłogowa AEB® 11

AMT 468 Szpachla wyrównawcza z trasem 9, 17

BBS 657 Dodatek przyspieszający wiązanie mas bitum. 1-K 19

BH 869 Żywica budowlana 16, 19

BR 711 Intensywny koncentrat czyszczący 14

Brokat Sopro Dodatek do wybranych fug Sopro 5, 6, 7

BS 467 Szpachla do betonu 17

BSF 612 Fuga do kostki betonowej 20

CA 737 Prep. ochronny do okł. klinkierowych przed fugowaniem 14

DA 049 Fuga akrylowa 8

DBE 500 Klej epoksydowy 4

DBF 638 Taśma uszczelniająca 11

DEK 872 Kruszywo do jastrychu drenażowego 16, 19

DF 10® Design Fuga Flex 1-10 mm 5

DF 20® Design Fuga Flex 2-20 mm 6

DM 610 Zaprawa drenażowa 16, 19

DRM 653 Mata drenażowa 19

DS 422 Zaprawa uszczelniająca 17

DSF® 423 Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa 10, 17

DSF® 523 Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa 10, 17, 20

DWF 089 Uszczelka ścienna z elastycznym kołnierzem 11

EAH 547 Preparat do zmywania fug epoksydowych 7

EDD 152 Dyble dylatacyjne do jastrychów 16

EDE 018 Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny 11

EDE 019 Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny 11

EDMB 082 Uszczelka elastomerowa podłogowa 11

EDMW 081 Uszczelka elastomerowa ścienna 11

EE 771 Zaprawa epoksydowa 16

EEK 871 Kruszywo do jastrychu epoksydowego 16

ELD 458 Dyspersja elektrostatyczna 4, 6

EPF Fuga epoksydowa dwuskł. do kostki brukowej 20

EPG 522 Epoksydowy podkład gruntujący 10

ERS 961 Taśma dylatacji brzegowej 16

A

Skrót                Nazwa produktu Strona

ESE 548 Płyn do czyszczenia zabrudzeń z żywicy epoksy. 7, 14

ESG 868 Grunt epoksydowy odcinający 10

FAD 712 Impregnat do fasad i murów 14

FAS 551 Szpachla samopoziom. do podłoży drewnianych 9, 17

FBK 372 Standardowa zaprawa klejowa 4

FBK 372 extra Zaprawa klejowa wzmocniona - półelastyczna 4

FD 447 Dyspersja uelastyczniająca 4

FDB 524 Taśma uszczelniająca samoklejąca 11

FDF 525 Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa 10

FDP 558 Płyty izolacyjne 14

FEP plus Fuga epoksydowa plus 2-12 mm 7

FEP 604 Fuga epoksydowa wąska specjalna 2-12 mm 7

FF 450 Elastyczna zaprawa klejowa 4

FF 450 extra Elastyczna zaprawa klejowa S1 4

FF 451 Zaprawa klejowa szybkowiążąca 4

FF 455 Elastyczna zaprawa klejowa biała 4

FF 457 Elastyczna zaprawa klejowa z trasem 4

FFS 719 Impregnat do gresów i fug 14

FH 867 Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki bruk. 14, 20

FIR 713 Koncentrat czyszczący do gresów 14

FKM® XL 444 Wysokoelastyczna, superlekka zaprawa klejowa S1 4

FKM® 600 Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa klejowa S1 4

FL Fuga szeroka elastyczna z trasem 6

FL floor Fuga elastyczna na posadzki 2-8 mm 6

FPR 708 Koncentrat do czyszczenia i konserwacji gresów 14

FS 45 Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa 9, 17

FS 714 Impregnat do okładzin chłonnych i fug 14

Fuga Sopro® Fuga wąska 1-5 mm 6

Gąbka 083 Gąbka drobna do fug epoksydowych (biała) 15

Gąbka 084 Gąbka wiskozowa do zmywania fug epoksydowych 15

Gąbka 088 Gąbka gruba (niebieska) do fug epoksydowych 15

GD 749 Podkład gruntujący do podłoży chłonnych 10

GH 564 Żywica akrylowa 9, 16

GM 026 Preparat do wygładzania fug silikonowych 9

Gniazda 906 Gniazda do płytek okładzinowych 15

Gniazda 907 Gniazda do zapraw 15

GP 263 Grunt głęboko penetrujący 10

GR 701 Koncentrat czyszcząco-odtłuszczający 14

HE 449 Emulsja przyczepna do szpachli 10, 17

HFE Fuga epoksy. do kostki bruk. - wysokowytrzymała 20

HPS 673 Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych 10, 17

HSF 748 Podkład przyczepny elastyczny z trasem 10, 17, 19

ISA 755 Emulsja bitumiczna 19

KA 655 Asfalt na zimno 16

KD 754 Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa 19

KDA 662 Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych 19

KDB 756 Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych 19

KDG 751 Podkład gruntujący bitumiczny 19
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Skrót                Nazwa produktu Strona

KDS 663 Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych 19

KL 709 Olej do klinkieru 14

KMB 650 Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K 19

KMB 651 Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2-K 19

KM Standardowa zaprawa do klinkieru (M5) 18

KM 743 Szybkowiążąca zaprawa montażowa 16

KMT Zaprawa do klinkieru z trasem (M10) 18

KMT 408 Zaprawa bazowa z trasem do klinkieru (M10) 18

KMT plus Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych (M10) 18

KR 633 Preparat czyszczący szyby kominkowe 14

KSP 652 Bitumiczna masa uszczelniająca 19

Lejek VKT 020 Lejek iniekcyjny 15

MarmorSilicon Silikon do kamieni naturalnych 8

MEG 665 Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2 4

MEG 666 Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2 
szybkowiążąca 4

MEG 667 Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2 
szybkowiążąca na ściany i podłogi 4

MG-Flex® 669 Wysokoelast. jednoskł. zaprawa klejowa S2 4

MGR 637 Multigrunt 10, 17

Miarka MZ 500001 Miarka drewniana 15

Mieszadło 018R Mieszadło do bitumów 15, 19

No. 1 400 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa S1 4

No. 1 404 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca S1 4

No. 1 996 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała S1 4

NFS 704 Impregnat do kamieni naturalnych 14

NFV 705 Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych 14

NSC 587 Szpachla samopoziomująca classic 9, 17

NSM 550 Szpachla samopoziomująca 9, 17

NWP 706 Koncentrat do czyszczenia i konserwacji kam. nat. 14

OB 265 System okapników balkonowo-tarasowych 12

OBP 278 System okapników balkonowo-tarasowych prostych 12

Ołówek MZ 500000 Ołówek budowlany 15

P 4050 Podkład do fug silikonowych 9

Packa 075 Packa do fugowania epoksydów 15

Packa 076 Packa do zmywania fug 15

Packa 080 Packa do zmywania fug epoksydowych 15

Packa 095 Packa do fugowania 15

PER 567 Sznur dylatacyjny do fug silikonowych 9

PF Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej 20

PFM Zaprawa do fugowania kostki brukowej 20

Pompka 905 Pompka iniekcyjna 15

PPU 683 Podkład do fugi poliuretanowej Sopro PUD 682 8

PT 266 System profili tarasowo-balkonowych 13

PTW 267 System profili tarasowych wysokich 13

PUD 682 Fuga dylatacyjna poliuretanowa 8, 20

PU-FD 570 Elastyczna powłoka uszczelniająca do ścian 10

PU-FD 571 Elastyczna powłoka uszczelniająca do podłóg 10

PU-FD KF 572 Farba kontrastowa do Sopro PU-FD 10

Skrót                Nazwa produktu Strona

PUK 503 Klej poliuretanowy 4

QS 507 Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm) 7

QS 511 Piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm) 7

Racofix® RKM 818 Klej montażowy 4, 11

Racofix® WSM 680 Zaprawa wodoszczelna 17

RAM 3® 454 Szpachla wyrównawcza i renowacyjna 9, 17

RAP 2® Tynk wyrównawczy i renowacyjny 9, 17

Rapidur® 460 Zaprawa szybkowiążąca 16, 19

Rapidur® B5 Spoiwo szybkowiążące do jastrychów 16

Rapidur® FE 678 Jastrych płynny 9, 16

Rapidur® M1 Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów 16, 19

Rapidur® M5 Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów 16

Repadur 5 Szpachla cementowa drobnoziarnista PCC 18

Repadur 50 Zaprawa do uzupełniania ubytków betonu PCC 18

Repadur KS Zaprawa antykorozyjna PCC 18

Repadur MH Zaprawa szczepna PCC 18

RH 646 Żywica poliestrowa 16

RS 462 Szpachla do napraw 9, 17

RU 632 Preparat odrdzewiający do kamieni naturalnych 14

Saphir® 5 Fuga perłowa 1-5 mm 5

SFP 187 Tynk drobnoziarnisty do renowacji 18

SGP 185 Podkładowy tynk do renowacji 18

Sopro Silicon Silikon sanitarny 8

Soprodur® 900 Środek iniekcyjny do wypełniania pustek 9

SoproDur® HF 264 Wielofunkcyjna zaprawa klejowa - wysokowytrzymała 4

SoproDur® HF-D Fuga dylatacyjna - wysokowytrzymała 8

SoproDur® HF-L Epoksydowy lakier do betonu - wysokowytrzymały 16

SoproDur® HF-S Szpachla samopoziomująca - wysokowytrzymała 9, 17

SPM 022 Podkład do fug silikonowych na podł. metalowe 9

SPM 186 Zaprawa tynkarska do renowacji 18

Spodnie 268 Spodnie glazurnicze 15

SR 716 Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji łazienek 14

Strzykawka 903 Strzykawka ręczna 15

TDS 823 Zaprawa uszczelniająca turbo 10, 17, 20

TEB 664 Mata wygłuszająco-odcinająca 3 mm 14

TF+ Fuga wąska 1-10 mm - wysokowytrzymała 6

TFb Fuga szeroka 3-30 mm - wysokowytrzymała 6

Thene® 878 Samoprzylepna izolacja bitumiczna 19

Thene® ABA 87807 Taśma klejąca zamykająca aluminiowa 19

Thene® ABV 87806 Taśma klejąca zamykająca fizelinowa 19

Thene® EB 87809 Taśma narożnikowa 19

Thene® KB 87808 Dwustronna taśma klejąca 19

Thene® VA 879 Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną 19

TKM 887 Zaprawa trasowo-wapienna 18

TNF Fuga z trasem do kamienia naturalnego 6, 20

Topas® DFE Dekoracyjna fuga epoksydowa 7

TR 280 Zaprawa klejowa średniowarstwowa biała 4, 20

TR 414 Zaprawa klejowa elastyczna z trasem 4, 20
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Skrót                Nazwa produktu Strona

TZM 870 Zaprawa trasowo-cementowa 4, 18, 20

UW 025 Podkład do fug silikonowych 9

VF XL 413 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płyt 
wielkoformatowych S1 4

VF 419 Elastyczna zaprawa klejowa do podłóg szybkowiążąca 4

VK 690 Silikatowy środek hydrofobizujący 17

VM 4 856 Zaprawa montażowa do podlewek 1-4 cm 16

VM 12 745 Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm 16

VMS 744 Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek 16, 19

WE 715 Preparat czyszczący plamy z tłuszczów i wosku 14

WEV 579 Włóknina poliestrowa 14

WEV 579T Taśma montażowa 14

Wiadro 092 Wiadro do zmywania fug 15

Wiadro 093 Wiadro z podziałką 15

WP 707 Koncentrat do czyszczenia i konserwacji 
okładzin ceramicznych 14

Wzornik 
MZ 200002 Wzornik marketowy 15

Wzornik 
MZ 200003 Wzornik Sopro KMT 15

Wzornik 
MZ 200004 Wzornik Topas® DFE 15

Wzornik 
MZ 200005 Wzornik trójdzielny 15

Wzornik 
MZ 200006 Wzornik Sopro Saphir® 5 15

Wzornik 
MZ 200007 Wzornik Sopro DF 10® 15

ZA 703 Środek czyszczący wykwity i resztki cementu 14

ZE 718 Koncentrat czyszczący z resztek cementu 14

Zestaw 904 Zestaw końcówek wtryskowych do strzykawki 903 15

Zestaw 908 Zestaw końcówek wtryskowych do pompki 905 15

Zestaw 909 Zestaw do mieszania 15

ZR Turbo XXL Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K 19, 20

Z
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krokus 78 bermuda 82 niebieski 79

srebrno-szary 17 szary 15 betonowo-szary 14

kamienno-szary 22 piaskowo-szary 18

beż bahama 34 jaśmin 28 anemon 35

wanilia 30 karmel 38 brąz 52

toffi 57brzoskwinia 46pergamon 27

stella 74 koral 43magnolia 76

czerwony sygnałowy 91 czerwono-brązowy 56ciemnoczerwony 92

brąz bali 59umbra 58

zielony 49oliwka 45 ciemnozielony 12

czarny 90

ciemnoniebieski 98

bezbarwny 00 biały 10 jasnoszary 16

giada 41mięta 42 manhattan 77

jasny beż 29 beż jura 33beż 32

szary-brukowy 13

piaskowy 36

bazaltowy 64 antracyt 6618 18

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. Powyższy wzornik nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących kolorów fug.
Wzory kolorów dekoracyjnej fugi epoksydowej Sopro Topas® DFE prezentujemy w katalogu produktów.

Tablica kolorów fug Sopro
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Sopro Saphir® 5

Sopro DF 20®

Sopro EPF

Fuga Sopro®

Sopro Silicon

Sopro TNF

Sopro FEP plus

Sopro MarmorSilicon
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Sopro TF+

Sopro FL

Sopro HFE
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www.sopro.pl

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

26-052 NOWINY
tel. 41 346 50 70
fax 41 345 90 55

WARSZAWA
tel. 22 335 23 40 
fax 22 335 23 49 
tel. kom. 606 145 811

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23/F
fax 22 335 23 29
e-mail: zamówienia@sopro.pl

02-822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23
Nr hali 27
tel. 22 335 23 44
fax 22 335 23 46

KATOWICE
kom. 608 592 328

26-052 NOWINY
tel. 41 346 56 50
fax 41 346 58 60

62-081 PRZEŹMIEROWO
Wysogotowo 
ul. Batorowska 50
tel. 61 222 57 54
tel. 61 222 57 50

POZNAŃ
kom. 604 274 960

KIELCE
kom. 602 444 491

SZCZECIN
kom. 606 755 501
kom. 600 811 446

GDAŃSK
kom. 604 501 055
kom. 600 811 446

GORZÓW WLKP.
kom. 606 766 335
kom. 600 811 446

BIAŁYSTOK
kom. 660 724 393
kom. 696 964 251

OLSZTYN
kom. 668 277 289
kom. 696 964 251

WŁOCŁAWEK
kom. 606 987 057
kom. 696 964 251

POZNAŃ
kom. 604 441 090
kom. 882 124 964

ZIELONA GÓRA
kom. 692 426 550 
kom. 882 124 964

KRAKÓW
kom. 602 500 930
kom. 668 277 213
kom. 608 016 222

RZESZÓW
kom. 668 277 157
kom. 608 016 222

KIELCE
kom. 604 454 880
kom. 608 016 222

WROCŁAW
kom. 606 987 096
kom. 608 016 222

OPOLE
kom. 606 987 096
kom. 608 016 222

KATOWICE
kom. 602 500 929
kom. 608 016 222

WARSZAWA
kom. 604 470 880
kom. 600 376 774
kom. 882 126 075
kom. 604 546 669

Region Północny Zachód Region Północny Wschód

Region Południowy Zachód

Region Południe Region Centrum

Centrala

Magazyny

Doradztwo techniczne

Biura handlowe

Dział zamówień Zakład Suchych Zapraw

Sopro Polska Sp. z o. o.
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