
od 75,60 zł 
1m2=12,60 zł 

PAPA EUROPLAST
PYE250 S52 SBS 
 

Papa wierzchniego
krycia zgrzewalna
jednowarstwowa
modyfikowana SBS
rolka: 6 m2 
Zalecana do izolacji dachów 
jako warstwa wierzchniego krycia 
– możliwe mocowanie mechaniczne

RABATY
do

25%

tel./fax 89 526 66 68
tel. 882 097 742 - doradztwo techniczne
office@bpd-group.eu, www.bpd-group.eu 

 
JAK DO NAS TRAFIĆ

Galeria Warmińska 
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Fabryczne Centrum Budowlane
Olsztyn, ul. Jarocka 21 (dawny teren PUDIZ)

od 299,00 zł

• wytrzymały silnik o mocy 850 W z systemem
Constant Electronic i systemem łagodnego rozruchu

• wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie • elektroniczne ustawienie 
prędkości obrotowej dla różnych materiałów • osłona zabezpieczona 

przed obracaniem się – niezawodna ochrona użytkownika
• blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarcz

• uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony
• głowica przekładni obracana w skokach co 90°

Szlifierka kątowa
BOSCH GWS 850 CE Professional

 

Niska waga, wysoka moc

Piana poliuretanowa polecana
do profesjonalnego montażu okien
i drzwi izolacja cieplna sieci wodnych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
wypełnianie szczelin, w izolacji termicznej
przy ocieplaniu budynków.

11,80zł 
/szt

PIANA MONTAŻOWA 
PISTOLETOWA 750ml

od 87,90 zł 

SADOLIN GARDEN 
IMPREGNAT 
DEKORACYJNY 9L

od 49,50 zł
/szt 

Masa asfaltowo-kauczukowa 
modyfikowana żywicą.
Opakowania: 9 kg,18 kg

doskonale nadaje się do gruntowania :
• podłoża betonowe
• pod Papy termozgrzewalne
• eternity • fundamenty • ławy
• dachy • stropodachy
• podziemne części budynków
•  jako hydroizolacja lekka 

(podkład pod izolację ciężką)

BPD GRUNT
ROZPUSZCZALNIKOWY

od 22,50 zł
/szt 

doskonale nadaje się:
• renowacja i konserwacja pokryć dachowych
•  izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, ław, piwnic, 

garaży, tarasów, balkonów
•  gruntowanie stropów w pomieszczeniach piwnicznych, garażach
• zabezpieczenie betonów przed korozja i wilgocią.

BPD DYSPERBIT
 

Wysokojakościowa
wodna dyspersja
bitumiczno – lateksowa.
Opakowania 10 kg, 20 kg

BPD LEPIK NA ZIMNO
•  przyklejanie pap asfaltowych 

 do podłoży
• klejenie warstw pap między sobą
•  wykonanie bezspoinowych powłok 

wodochronnych w budownictwie
• zabezpieczenie przeciwwilgociowe

od 78,50 zł
/szt 

• podłoża betonowe
• szczególnie polecana pod papy termozgrzewalne
• eternity • fundamenty • ławy • dachy • stropodachy
• podziemne części budynków • jako samodzielna hydroizolacja   
    lekka bezspoinowa • stosowanie na lekko wilgotne podłoża

BPD SZYBKI GRUNT SBS 

Elastyczna Masa asfaltowo-
kauczukowa modyfikowana SBS 
głębokopenetrująca.
Opakowania: 9 kg,18 kg

od 35,90 zł
/szt 

Lepik na zimno, klej, jako wysoko 
wydajny lepik asfaltowy.
Opakowania 10 kg, 20 kg

14,50zł 
/szt

Emulsja do gruntowania
i wzmacniania podłoży
pod terazyt, tynki strukturalne
i mineralne, kleje,
farby, szpachlówki,
posadzki wyrównujące
i samopoziomujące.

UNI-ASTEX GRUNT 5L
10 cm 8,85zł 

/m2
15 cm 12,95zł 

/m2

Skanska

Mata do izolacji cieplnej, ogniochronnej 
i akustycznej, z wełny mineralnej. 
Materiał  niepalny,  dźwiękochłonny,  
paroprzepuszczalny,  kompresowany,
odporny na pleśń i grzyby, wykonany
z włókien sprężystych.

URSA WEŁNA DF 39, 10 CM, 15 CM

giętkość: 5C

FABRYCZNE CENTRUM
BUDOWLANE

Olsztyn, ul. Jarocka 21



STYRO LUX
25 kg 

 

11,40zł 
/szt

Zaprawa klejowa 
do przyklejania płyt 

styropianowych.

Zaprawa 
klejowa
do zatapiania
siatki i 
przyklejania płyt 
styropianowych
w systemie 
dociepleń
budynków.

STYROPIAN 
EPS FASADA 
045  0,3 m3
 

Do izolacji cieplnej
w budownictwie. 

35,00zł 
/opk. 

STYROPIAN
FASADA GRAFIT 
032, 0,3 m3
 

Do izolacji cieplnej
w budownictwie. 

52,00zł 
/opk. 

STYROPIAN
DACH PODŁOGA 

039 0,3 m3
 

Do izolacji cieplnej
w budownictwie

44,00zł 
/opk. 

KNAUF MP 75 L  30 kg
 

Tynk gipsowy lekki,
łatwy w obróbce.
Nakładany maszynowo
na różnego rodzaje podłoża:
beton komórkowy, pustaki
ceramiczne i wapienno-piaskowe, 
podłoża betonowe, styropian.

18,50zł 
/szt

Zastosowania:
• konstrukcje drewniane
• wykańczanie wnętrz
• opakowania
• aranżacja wnętrz
• deskowanie betonu
• warunki suche i wilgotne

62,80zł 
/szt

PŁYTA EGGER OSB 3
22 mm 

Najwyższej jakości lateksowa emulsja 
do ścian i sufitów o matowym 
wykończeniu. Dzięki wyjątkowej
formule Pigment Pro, zawierającej 
najwyższej jakości pigmenty, emulsja 
zapewnia ponadprzeciętne parametry 
krycia przy zachowaniu trwałości
koloru i odporności na zmywanie.

DULUX KOLORY ŚWIATA
2,5L, 5L

88,50zł 
/5L

46,50zł 
/2,5L

PŁYTA GKB BIAŁA/ZWYKŁA
PŁYTA GKBI WODOODPORNA
 

Dostawa
w pakietach:

5 zwykła
2 wodoodporna

zwykła 4,98 zł 
/m2

wodoodporna 7,66 zł 
/m2

Płyta gipsowo-kartonowa biała/zwykła
oraz płyta GKBI wodoodporna

• gotowy do użycia, samoczyszczący,
• mrozoodporny, perlenie wody,
•  produkowany na bazie kruszywa 

marmurowego,
•  wodoodporny nie zmienia koloru 

pod wpływem wody,
•  zabezpieczenie przed porastaniem 

mchów i porostów,
• łatwy do nakładania i zacierania.

86,00zł 
/szt

SILIKONOWY TYNK 
ELEWACYJNY 18 kg

cena dotyczy I grupy cenowej (AP1-AP60)

Tynk o strukturze 
typu „Baranek”.

BECKERS
DESIGNER COLOUR
2,5L, 5L

Wysokiej jakości, 
wodorozcieńczalna farba 
lateksowa. Przeznaczona
do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych
i użyteczności publicznej.

94,50zł 
/5L

54,50zł 
/2,5L

GŁADŹ SZPACHLOWA
UNI-PRO GS-10 20 KG
Pozwala doprowadzić ściany
i sufity do idealnej gładkości.
Służy do stosowania na podłożach 
betonowych, tynkach gipsowych, 
cementowych i cementowo-
wapiennych oraz płytach gipsowo-
kartonowych wewnątrz pomieszczeń. 
Idealna do wypełniania ubytków
i pęknięć w tynkach.

24,50zł 
/szt

od 62,50 zł
1m2=6,25 zł 

PAPA EUROBIT V60 S30
 

Podkładowa papa zgrzewalna,
rolka: 10 m2

 

Zalecana przy izolacji ławy fundamentowej, 
posadzki oraz do ochrony pomieszczeń 
mokrych: pralnie, łazienki.

od 89,94 zł
1m2=14,99 zł 

Papa EUROPLAST
PYE250 S52 SBS
 

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna 
jednowarstwowa modyfikowana SBS
rolka: 6 m2

Zalecana do izolacji dachów jako warstwa wierzchniego krycia 
– możliwe mocowanie mechaniczne

PAPA EUROPLAST 
G200 S40 SBS 
 

Podkładowa papa 
zgrzewalna modyfikowana 
SBS, rolka: 7,5 m2

od 97,40 zł
1m2=12,99 zł 

Zalecana jako izolacja przeciwwilgociowa:
• posadzki  • fundamenty
• tarasy  • izolacja pionowa podziemna

VIKING SPECJAL SZARY
C2TE 25 kg
Elastyczna zaprawa klejowa
do płytek ceramicznych 
 

•  odporna na odkształenia podłoża
•  wykazuje wysoką przyczepność 

do różnych podłoży
•  stabilna na powierzchniach pionowych 

(brak spływu)
•  do zewnątrz i na zewnątrz • na balkony i tarasy
•  stosowany w systemie ogrzewania podłogowego

34,60zł 
/szt

giętkość: 20C

STYRO LUX 
SZARY 25 kg 

 

14,50zł 
/szt


