
Oferta produktów akustyka  
Akustyczne płyty ścienne i sufitowe



 Fibro-Kustik produkuje z odnawialnych surowców z regionu.

Materiał trudnopalny, B-s1, d0
Drobna wełna (ok. 2 mm)

Materiał trudnopalny, B-s1, d0
Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Materiał niepalny, A2-s1, d0
Drobna wełna (ok. 2 mm)

Materiał niepalny, A2-s1, d0
Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Akustyczne okładziny sufitowe w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i
użytku publicznego np. gastronomia, biura, szkoły, przedszkola, hale sportowe, budynki 
rekreacyjne, warsztaty produkcyjne, hale, teatry, kina i wiele innych obszarów, w których 
konieczne jest polepszenie akustyki pomieszczenia. Nieszkodliwe pod względem biologicznym 
i ze znakomitymi właściwościami dźwiękochłonnymi.

Podróże po miastach Fibro-Kustik

Telefon 026 55 - 95 92 – 0

 prosty montaż
 kreatywne wzornictwo
 znakomite właściwości dźwiękochłonne
 bardzo dobre właściwości przeciwpożarowe
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Miejsca zastosowania: budownictwo mieszkalne i niemieszkalne, np. 
szkoły, przedszkola, hale, teatry, kina i wiele innych obszarów.

Miejsca zastosowania: budownictwo mieszkalne i niemieszkalne, np. 
szkoły, przedszkola, hale, teatry, kina i wiele innych obszarów.

Miejsca zastosowania: hale sportowy i obiekty rekreacyjne 
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – przykręcane 1

Fibro-Kustik Berlin B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 72 015 4200 00000 2316 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 72 025 4200 00000 2325 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 72 025 4100 00000 2326 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 72 035 4200 00000 2335 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 72 035 4100 00000 2336 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 72 050 4200 00000 2350 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 72 050 4100 00000 2351 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Fibro-Kustik Barcelona B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 71 015 4200 00000 2317 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 71 025 4200 00000 2327 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 71 025 4100 00000 2328 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 71 035 4200 00000 2337 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 71 035 4100 00000 2338 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 71 050 4200 00000 2357 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 71 050 4100 00000 2358 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm)
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

Cena sprzedaży 
za podwójną 

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – przykręcane 1

Fibro-Kustik Paryż A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 72 015 4200 00000 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
25901 72 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 72 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Fibro-Kustik Florencja A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 71 015 4200 00000 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
25901 71 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 71 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm) od grubości 25 mm
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – przykręcane 1

Fibro-Kustik Berlin B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 72 015 4200 00000 2316 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 72 025 4200 00000 2325 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 72 025 4100 00000 2326 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 72 035 4200 00000 2335 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 72 035 4100 00000 2336 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 72 050 4200 00000 2350 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 72 050 4100 00000 2351 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Fibro-Kustik Barcelona B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 71 015 4200 00000 2317 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 71 025 4200 00000 2327 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 71 025 4100 00000 2328 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 71 035 4200 00000 2337 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 71 035 4100 00000 2338 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 71 050 4200 00000 2357 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 71 050 4100 00000 2358 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm)
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
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Cena sprzedaży 
za podwójną 
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – przykręcane 1

Fibro-Kustik Paryż A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 72 015 4200 00000 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
25901 72 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 72 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Fibro-Kustik Florencja A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 71 015 4200 00000 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
25901 71 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 71 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm) od grubości 25 mm
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt

Fibrolith Dämmstoffe GmbH – 56746 Kempenich – Telefon: 02655 95 92 0 – E-Mail: info@fibrolith.de Strona 4

Cena sprzedaży 
za podwójną 

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – przykręcane 1

Wkręty akustyczne Fibro

Śruby szybkomontażowe z ochroną przeciwkorozyjną do mocowania 

płyt Fibro-Kustik na podkonstrukcji z listew drewnianych.
Kolor dopasowany do koloru płyt z białymi, jasnobeżowymi
główkami.

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

          Grubość  Długość Kolory    Zawartość 

          płyty w mm śruby    Sztuk

808502 8502 25 mm 45 mm jasnobeżowy 250
808503 8503 25 mm 45 mm biały 250

808602 8602 35 mm 65 mm jasnobeżowy 250
808603 8603 35 mm 65 mm biały 250

808702 8702 50 mm 85 mm jasnobeżowy 250

808703 8703 50 mm 85 mm biały 250

Przykład zastosowania: „Tetris”
Osłona sufitu w pomieszczeniu wielofunkcyjnym w przedszkolu
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Płyty Fibro-Kustik, drobna wełna, natrysk kolorem białym z małym fazowaniem, 1200 x 600 mm, płyty pokryte 
kolorami grupowymi przykręcone śrubami do podkonstrukcji z listew drewnianych

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – zawieszane 2

Fibro-Kustik Berlin B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 72 015 4200 00000 2316 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 72 025 4200 00000 2325 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 72 025 4100 00000 2326 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 72 035 4200 00000 2335 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 72 035 4100 00000 2336 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 72 050 4200 00000 2350 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 72 050 4100 00000 2351 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Fibro-Kustik Barcelona B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 71 015 4200 00000 2317 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 71 025 4200 00000 2327 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 71 025 4100 00000 2328 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 71 035 4200 00000 2337 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 71 035 4100 00000 2338 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 71 050 4200 00000 2357 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 71 050 4100 00000 2358 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm)
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.



Strona 6Fibrolith Dämmstoffe GmbH - D-56746 Kempenich - Telefon: +49 2655 95 92 0 - E-Mail: info@fibrolith.de 

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – zawieszane 2

Fibro-Kustik Berlin B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 72 015 4200 00000 2316 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 72 025 4200 00000 2325 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 72 025 4100 00000 2326 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 72 035 4200 00000 2335 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 72 035 4100 00000 2336 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 72 050 4200 00000 2350 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 72 050 4100 00000 2351 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Fibro-Kustik Barcelona B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 71 015 4200 00000 2317 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
20901 71 025 4200 00000 2327 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 71 025 4100 00000 2328 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 71 035 4200 00000 2337 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 71 035 4100 00000 2338 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 71 050 4200 00000 2357 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 71 050 4100 00000 2358 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm)
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – zawieszane 2

Fibro-Kustik Paryż A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 72 015 4200 00000 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
25901 72 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 72 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Fibro-Kustik Florencja A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 71 015 4200 00000 15 12,3 1200 600 0,20 92,16 m²
25901 71 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 71 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm) od grubości 25 mm
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – zawieszane 2

System szynowy
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – zawieszane 2

System szynowy
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – zawieszane 2

Ekspresowe gwoździe Fibro

Nowy nr artykułu Stary nr do profili typu L Długość    Zawartość 
artykułu śruby    Sztuk

807200 7200 6/60 60 mm 100

Fibrolith Dämmstoffe GmbH – 56746 Kempenich – Telefon: 02655 95 92 0 – E-Mail: info@fibrolith.de Strona 9

Przykład zastosowania 
Tor w kręgielni 
Ściany: płyty Fibro-
Kustik, kolor naturalny, 
format 2400 x 600 mm z 
dużym fazowaniem 

Sufit:  
płyty Fibro-Kustik, 
natryskiwane kolorem 
białym, format 
1200 x 600 mm, 
umieszczone w systemie 
szynowym  

Przykład zastosowania 
Przebieralnie basen, 
sauna, spa, studio 
fitness i pomieszczenia 
sportowe 

Sufit:  
płyty Fibro-Kustik, 
natryskiwane kolorem 
białym, format 
1200 x 600 mm, 
umieszczone między 
drewnianymi belkami   

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – odporne na uderzenia piłką 3

Fibro-Kustik Berlin B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 72 025 4200 00000 2325 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 72 025 4100 00000 2326 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 72 035 4200 00000 2335 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 72 035 4100 00000 2336 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 72 050 4200 00000 2350 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 72 050 4100 00000 2351 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Fibro-Kustik Barcelona B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 71 025 4200 00000 2327 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 71 025 4100 00000 2328 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 71 035 4200 00000 2337 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 71 035 4100 00000 2338 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 71 050 4200 00000 2357 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 71 050 4100 00000 2358 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm)
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – odporne na uderzenia piłką 3

Fibro-Kustik Berlin B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 72 025 4200 00000 2325 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 72 025 4100 00000 2326 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 72 035 4200 00000 2335 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 72 035 4100 00000 2336 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 72 050 4200 00000 2350 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 72 050 4100 00000 2351 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Fibro-Kustik Barcelona B1

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał trudnopalny, B-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

20901 71 025 4200 00000 2327 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
20901 71 025 4100 00000 2328 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²
20901 71 035 4200 00000 2337 35 18,9 1200 600 0,47 40,32 m²
20901 71 035 4100 00000 2338 35 18,9 1000 600 0,47 33,60 m²
20901 71 050 4200 00000 2357 50 26,7 1200 600 0,67 28,80 m²
20901 71 050 4100 00000 2358 50 26,7 1000 600 0,67 24,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm)
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – odporne na uderzenia piłką 3

Fibro-Kustik Paryż A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Drobna wełna (ok. 2 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 72 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 72 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Fibro-Kustik Florencja A2

Płyta akustyczna WW według DIN EN 13168, WW DI dm / WI dm
Płyta z wełny drzewnej, łączona spoiwem mineralnym
Materiał niepalny, A2-s1, d0, nieżarzący

Super drobna wełna (ok. 1 mm)

Nowy nr artykułu Grubość 
w mm

Ciężar 
/m²

Standardowa 
długość w mm

Standardowa 
szerokość 
w mm

 RD m²·K/W

25901 71 025 4200 00000 25 14,3 1200 600 0,33 50,40 m²
25901 71 025 4100 00000 25 14,3 1000 600 0,33 42,00 m²

Dostępne za dopłatą:
małe krawędzie fazowane (ok. 5 mm) / duże krawędzie fazowane (ok. 11 mm) od grubości 25 mm
Wrąb schodkowy od 35 mm grubości płyty
Z jednej strony kolor biały, natryskiwanie odporne na ścieranie, kolor podobny do RAL 9010
Inne kolory dostępne na zapytanie poprzez podanie nr RAL lub NCS

Cena sprzedaży za sztukę:15 mm = 128 płyt Standardowe rozmiary palet (podwójne pal.)
25 mm = 70 płyt 1200 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
35 mm = 56 płyt 1000 x 1200 mm, wysokość ok. 1000 mm
50 mm = 40 płyt
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Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Cena sprzedaży 
za podwójną 

pal.

Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – odporne na uderzenia piłką 3

Wkręty akustyczne Fibro

Śruby szybkomontażowe z ochroną przeciwkorozyjną do mocowania 

płyt Fibro-Kustik na podkonstrukcji z listew drewnianych.
Kolor dopasowany do koloru płyt z białymi, jasnobeżowymi
główkami.

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

          Grubość  Długość Kolory    Zawartość 

          płyty w mm śruby    Sztuk

808502 8502 25 mm 45 mm jasnobeżowy 250
808503 8503 25 mm 45 mm biały 250

808602 8602 35 mm 65 mm jasnobeżowy 250
808603 8603 35 mm 65 mm biały 250

808702 8702 50 mm 85 mm jasnobeżowy 250

808703 8703 50 mm 85 mm biały 250

Odporna na uderzenia piłką okładzina sufitowa i odporny na uderzenia piłką system ścienny hali sportowych 
Specyfikacja kontrolna: DIN 18 032-3:1997-04 Kontrola ograniczonej odporności na uderzenia piłką

Świadectwo kontroli 903 1238 000-1 i 000-2 MPA Stuttgart

Fibrolith Dämmstoffe GmbH – 56746 Kempenich – Telefon: 02655 95 92 0 – E-Mail: info@fibrolith.de 12
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Akustyczne okładziny ścienne i sufitowe – odporne na uderzenia piłką 3

Wkręty akustyczne Fibro

Śruby szybkomontażowe z ochroną przeciwkorozyjną do mocowania 

płyt Fibro-Kustik na podkonstrukcji z listew drewnianych.
Kolor dopasowany do koloru płyt z białymi, jasnobeżowymi
główkami.

Nowy nr artykułu Stary nr 
artykułu

          Grubość  Długość Kolory    Zawartość 

          płyty w mm śruby    Sztuk

808502 8502 25 mm 45 mm jasnobeżowy 250
808503 8503 25 mm 45 mm biały 250

808602 8602 35 mm 65 mm jasnobeżowy 250
808603 8603 35 mm 65 mm biały 250

808702 8702 50 mm 85 mm jasnobeżowy 250

808703 8703 50 mm 85 mm biały 250

Odporna na uderzenia piłką okładzina sufitowa i odporny na uderzenia piłką system ścienny hali sportowych 
Specyfikacja kontrolna: DIN 18 032-3:1997-04 Kontrola ograniczonej odporności na uderzenia piłką

Świadectwo kontroli 903 1238 000-1 i 000-2 MPA Stuttgart
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Glosariusz 4

Normy europejskie
Tabela 1  Obszary zastosowania izolacji ściennych zgodnie z DIN V 4108-10:2003

Obszar 
zastosowania

Skrót

 DAD

 DAA

 DUK

 DZ

 DI

 DEO

 DES

 WAB

 WAA

 WAP

 WZ

 WH

 WI

 WTH

 WTR

Tabela 2  Zróżnicowanie określonych właściwości produkt zgodnie z DIN V 4108-10:2003

Uzupełniające oznaczenie dla właściwości produktu i przykłady (wyciąg)

dk dk

dg dg

dm dm

dh dh
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Przykłady zastosowania

Ściana, dach

Zewnętrzna izolacja dachu lub sufitu, ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi, izolacja pod pokryciami
Zewnętrzna izolacja dachu lub sufitu, ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi, izolacja pod uszczelnieniami
Zewnętrzna izolacja dachu, bez ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi (stropodach odwrócony)
Izolacja między krokwiami, dwuwarstwowy dach, bez możliwości 
chodzenia, ale z dostępem do górnego stropu międzypiętrowego

Izolacja zewnętrzna ściany za uszczelnieniem

Izolacja zewnętrzna ściany pod tynkiem

Izolacja dwuwarstwowych ścian, izolacja rdzeniowa

Izolacja konstrukcji ram drewnianych i płyt drewnianych

Izolacja wewnętrzna ściany

Średnie obciążenie 
ściskające

Nieużywany dach z uszczelnieniem

Wysokie obciążenie 
ściskające

Używane powierzchnie dachowe, tarasy

Izolacja między ścianami działowymi domu z wymogami izolacji 
akustycznej

Izolacja ścian działowych pomieszczenia

Brak obciążenia 
ściskającego

Izolacja pustej przestrzeni, izolacja między 
krokwiami

Ograniczone obciążenie 
ściskające

Obszar mieszkalny i biurowy pod jastrychem

Izolacja wewnętrzna sufitu (dolna) lub dachu, izolacja pod krokwiami / 
konstrukcją nośną, podwieszany dach itd. 
Izolacja wewnętrzna dachu lub płyty podłogowej (góra) pod jastrychem 
bez wymogów izolacji dźwiękowej
Izolacja wewnętrzna dachu lub płyty podłogowej (góra) pod jastrychem 
z wymogami izolacji dźwiękowej

Ściana

Izolacja zewnętrzna ściany za osłoną

Dane logistyczne 5
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Dane logistyczne 
Dostawa do adresów magazynowych odbywa się bez wyładunku.  
Wyładunek odbywa się przez odbiorcę za pomocą układarki lub ładowarki. 

Przy dostawach na plac budowy, o ile nie zamówiono inaczej, należy załadować towar w taki sposób na pojazd, aby dźwig 
budowlany mógł wykonać rozładunek z góry.  

Czas przewidziany na wyładunek wynosi 2 godziny. Od 3 godziny za czas postoju nalicza się 80,00 € za każdą rozpoczętą godzinę. 

Nasze firmy spedycyjne posiadają zestawy samochodowe z ciągnikiem siodłowym i ciężarówki z przyczepą. Wysokość zewnętrzna 
maks. 4,10 m. 

Jeżeli warunki przestrzenne na danym placu budowy umożliwiają wyłącznie dostawę za pomocą ciągnika siodłowego, prosimy 
o wcześniejsze ustalenie szczegółów z naszą dyspozytornią.

Za rozładunek za pomocą układarki przymocowanej do pojazdu naliczamy 130,00 € plus podatek VAT za każde miejsce 
rozładunkowe 
(wliczone 2 godziny rozładunku). Od 3 godziny naliczamy 80,00 € za każdą rozpoczętą godzinę. 

       W przypadku rozładunku przez spedytora za pomocą układarki przymocowanej do pojazdu obowiązują następujące 
uregulowania: 

1. Plac budowy musi być wzmocniony i płaski. Jeżeli podczas wyładunku konieczne jest korzystanie z publicznych przestrzeni
komunikacyjnych,
odbiorca towaru powinien załatwić niezbędne pozwolenia i odgrodzenia. Nie należy to do obowiązków
spedytora lub firmy Fibrolith.

2. Obok samochodu ciężarowego należy przewidzieć przestrzeń manewrową wynoszącą przynajmniej 5 metrów. Palety są
odkładane
na wskazane przez odbiorcę towaru miejsce, które jest maksymalnie oddalone o 30 metrów od pojazdu.

  Jeżeli palety mają zostać odtransportowane do garażu podziemnego lub jeżeli w obszarze rozładunku znajdują się obszary 
wjazdu lub przejazdu, należy 
podać wysokości i szerokości przejazdu. 

4. Rozładunek i rozmieszczenie materiału za pomocą ładowarki umieszczonej na pojeździe zależy od lokalnych warunków na
budowie i
podlega kompetencjom decyzyjnym kierowcy samochodu ciężarowego, aby nie spowodować zagrożenia dla ciała i zdrowia lub
uniknąć uszkodzeń pojazdu i urządzeń na placu budowy.
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Dane logistyczne 
Dostawa do adresów magazynowych odbywa się bez wyładunku.  
Wyładunek odbywa się przez odbiorcę za pomocą układarki lub ładowarki. 

Przy dostawach na plac budowy, o ile nie zamówiono inaczej, należy załadować towar w taki sposób na pojazd, aby dźwig 
budowlany mógł wykonać rozładunek z góry.  

Czas przewidziany na wyładunek wynosi 2 godziny. Od 3 godziny za czas postoju nalicza się 80,00 € za każdą rozpoczętą godzinę. 

Nasze firmy spedycyjne posiadają zestawy samochodowe z ciągnikiem siodłowym i ciężarówki z przyczepą. Wysokość zewnętrzna 
maks. 4,10 m. 

Jeżeli warunki przestrzenne na danym placu budowy umożliwiają wyłącznie dostawę za pomocą ciągnika siodłowego, prosimy 
o wcześniejsze ustalenie szczegółów z naszą dyspozytornią.

Za rozładunek za pomocą układarki przymocowanej do pojazdu naliczamy 130,00 € plus podatek VAT za każde miejsce 
rozładunkowe 
(wliczone 2 godziny rozładunku). Od 3 godziny naliczamy 80,00 € za każdą rozpoczętą godzinę. 

       W przypadku rozładunku przez spedytora za pomocą układarki przymocowanej do pojazdu obowiązują następujące 
uregulowania: 

1. Plac budowy musi być wzmocniony i płaski. Jeżeli podczas wyładunku konieczne jest korzystanie z publicznych przestrzeni
komunikacyjnych,
odbiorca towaru powinien załatwić niezbędne pozwolenia i odgrodzenia. Nie należy to do obowiązków
spedytora lub firmy Fibrolith.

2. Obok samochodu ciężarowego należy przewidzieć przestrzeń manewrową wynoszącą przynajmniej 5 metrów. Palety są
odkładane
na wskazane przez odbiorcę towaru miejsce, które jest maksymalnie oddalone o 30 metrów od pojazdu.

  Jeżeli palety mają zostać odtransportowane do garażu podziemnego lub jeżeli w obszarze rozładunku znajdują się obszary 
wjazdu lub przejazdu, należy 
podać wysokości i szerokości przejazdu. 

4. Rozładunek i rozmieszczenie materiału za pomocą ładowarki umieszczonej na pojeździe zależy od lokalnych warunków na
budowie i
podlega kompetencjom decyzyjnym kierowcy samochodu ciężarowego, aby nie spowodować zagrożenia dla ciała i zdrowia lub
uniknąć uszkodzeń pojazdu i urządzeń na placu budowy.
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§ 1 Informacje ogólne, zakres zastosowania
(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe firmy Fibrolith Dämmstoffe GmbH obowiązują wyłącznie w stosunku do klientów, którzy są przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego 
BGB.
(2) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią element składowy wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw i usług Sprzedawcy. Mają one wyłączne zastosowanie. Odmienne
lub odbiegające od naszych Ogólne Warunki Handlowe Kupującego nie są przez nas uznawane, chyba że wyraziliśmy
wyraźną pisemną zgodę na ich zastosowanie. Nasze Ogólne Warunki Handlowe znajdują zastosowanie także, gdy znając odmienne
 lub odbiegające od naszych Ogólne Warunki Handlowe Kupującego dokonamy dostawy na rzecz Kupującego bez żadnych zastrzeżeń.
(3) Dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane zgodnie z wymogami §§ 4, 28 BDSG, czyli w szczególności, gdy dana osoba wyraziła zgodę i tylko w ramach celu związanego
ze stosunkiem umownym. W każdej chwili jest możliwe odwołanie zgody udzielonej w stosunku do firmy Fibrolith Dämmstoffe GmbH.
§ 2 Przedmiot umowy (porozumienie dotyczące właściwości), zawarcie umowy
(1) Jako uzgodniona właściwość towaru obowiązuje zasadniczo tylko nasz opis produktu. Publiczne informacje, rekomendacje lub reklamy nie stanowią
zatem umownej informacji na temat właściwości towaru. Opisów właściwości towaru lub innych oświadczeń dotyczących towaru nie należy rozumieć jako gwarancji. Kupujący może powołać się
na gwarancję tylko, jeżeli została ona wyrażona pisemnie i wyraźnie jako gwarancja.
(2) Jeżeli towar jest zamawiany drogą elektroniczną, otrzymanie zamówienia jest niezwłocznie potwierdzane Kupującemu. Niniejsze potwierdzenie nie stanowi jednak
wiążącego przyjęcia zamówienia.
§ 3 Oferty
(1) Oferty nie są wiążące aż do momentu zawarcia umowy.
(2) Nasi pracownicy nie są uprawnieni do zawierania dodatkowych porozumień ustnych lub dawania ustnych przyrzeczeń, które wykraczają poza treść pisemnej umowy.
§ 4 Dostawa i przejście ryzyka
(1) Dostawa ma miejsce od zakładu.
(2) Dostawy częściowe są dopuszczalne. Należy je zasadniczo postrzegać jako samodzielną transakcję.
(3) Jeżeli towar jest dostarczany Kupującemu na jego życzenie, wówczas wraz z przekazaniem towaru przewoźnikowi /spedytorowi następuje przejście zagrożenia przypadkowym przepadkiem i 
przypadkowym pogorszeniem stanu
towaru na zamawiającego, powyższe obowiązuje także w przypadku zamówień częściowych i samodzielnego odbioru.
(4) Osoba podpisująca za Kupującego dowód dostawy jest uznawana za osobą upoważnioną do odbioru towaru.
(5) Uzgodniona dostawa ma miejsce na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący jest w momencie dostawy zobowiązany do zapewnienia możliwości wjazdu na stanowisko rozładowania ciężkim pojazdem
transportowym oraz
odpowiednich możliwości rozładunku. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstaną w razie braku spełnienia tych warunków. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za szkody, 
które powstają, jeżeli
pojazd dostawczy z powodów, za które ponosi on odpowiedzialność, nie zostanie niezwłocznie lub prawidłowo rozładowany.
(6) Wiążące terminy dostawy wymagają wyraźnego uzgodnienia i pisemnego potwierdzenia.
(7) Zakłócenia w przebiegu transakcji Sprzedawcy lub jego przedostawców, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza przestoje pracy i lokauty oraz przypadki działania
siły wyższej, np. zakłócenia w pracy, awaria instalacji produkcyjnych lub maszyn, niedyspozycyjność pracowników oraz przerwy w pracy zakładu spowodowane brakiem
surowców lub energii, sporem zbiorowym, lokautem, mobilizacją, wojną, blokadą, zakazem importowym i eksportowym, zakłóceniami komunikacji, brakiem przestrzeni transportowej i pozostałymi 
przypadkami siły wyższej,
które bazują na niemożliwym do przewidzenia i niezawinionym wydarzeniu, przedłużają czasy dostawy i zwalniają nas przez okres ich oddziaływania z obowiązku 
dostawy. Sprzedawca jest uprawniony do określenia odpowiedniego, nowego terminu dostawy. Jeżeli niniejsze zakłócenia powodują niemożliwość dostawy, Sprzedawca może odstąpić od umowy,
po tym jak Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożliwości zrealizowania umowy. Świadczenia wzajemne, które zostały już wykonane, Sprzedawca musi w takim przypadku 
niezwłocznie zwrócić Kupującemu.
(8) Przy zleceniach bez konkretnego terminu dostawy termin odbioru wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia potwierdzenia zlecenia, o ile nie podjęto innego pisemnego uzgodnienia. Po upływie
tego terminu towar zostaje rozliczony. Jeżeli dostawa nadal się opóźnia, naliczone zostają dodatkowe opłaty magazynowe.
(9) Wysyłka towaru ma miejsce na paletach jednorazowych, ich utylizacja ma miejsce przez INTERSEROH, nr partnera 31777.
(10) Przyjęcie zwrotne dostarczonego, niewadliwego towaru standardowego jest wykluczone. Jeżeli Sprzedawca wyjątkowo wyrazi zgodę na zabranie niewadliwego towaru, zwrot płatności na konto
ma miejsce jedynie, jeżeli Sprzedawca stwierdzi nieograniczoną ponowną przydatność towaru. Za koszty uzdatnienia, przetworzenia i ponownego zapakowania zostaje odliczone
20% kwoty faktury, przynajmniej jednak 25 €. Powstałe koszty przewozowe obciążają ponownie Kupującego.
(11) Jeżeli Kupujący popadnie w zwłokę z przyjęciem, jesteśmy uprawnieni do zażądania pokrycia powstałych po naszej stronie szkód. Zastrzegamy sobie prawo do wystosowania dalszych roszczeń.
Jeżeli zgodnie z § 281 
BGB ma miejsce odszkodowania w miejsce świadczenia, jesteśmy uprawnieni, niezależnie od możliwości zażądania wyższej szkody, do zażądania 20% ceny sprzedaży
jako odszkodowania. Kupujący ma prawo do udowodnienia, że w rzeczywistości szkoda nie powstała lub była znacznie niższa niż cała kwota ryczałtowa.
§ 5 Płatność, prawo zatrzymania
(1) Nasze faktury, o ile nie uzgodniono innego terminu zapłaty, są płatne w ciągu 30 dni od daty faktury bez potrącenia. W przypadku płatności w ciągu 8 dni 
od daty faktury przyznajemy 2% skonta, przy podstawowym poleceniu zapłaty SEPA 3% skonta i przy firmowym poleceniu zapłaty SEPA 4% skonta od kwoty końcowej faktury.
      Skonto zostaje przyznane, jeżeli faktury dotyczące wcześniejszych dostaw są zapłacone. Wystawione przez nas noty uznaniowe, poza bonusowymi notami uznaniowymi, 

należy zmniejszyć o kwotę skonta, która została oddzielnie wykazana na nocie uznaniowej. Wypełnienie obowiązku zapłaty Kupującego ma miejsce w momencie 
wpływu kwoty na nasze wskazane konto bankowe, w pozostałym zakresie miejscem spełnienia świadczenia dla płatności jest Kempenich.  
(2) Jeżeli zostanie uzgodnione polecenie zapłaty SEPA, jesteśmy uprawnieni do pobierania płatności w formie obciążenia konta Kupującego. Kupujący zleca swojemu bankowi
zrealizowanie przelewu. Realizacja polecenia zapłaty ma miejsce w dniu, w którym staje się ono wymagalne. Jeżeli data wymagalności przypada na bankowy dzień nieroboczy, pobranie
ma miejsce w kolejny bankowy dzień roboczy. Przynajmniej na jeden bankowy dzień roboczy przed pobraniem Kupujący zostaje poinformowany o pobraniu (wstępna notyfikacja). Klient zapewnia 
zagwarantowanie
pokrycia na koncie. Księgowanie wsteczne jest zgodnie z § 675x BGB niemożliwe. Koszty, które powstaną w związku z brakiem realizacji polecenia zapłaty obciążają klienta, o ile
niemożność realizacji lub księgowanie wsteczne nie zostały spowodowane przez nas.
(3) Przyjęcie czeku lub weksla ma miejsce tylko po pisemnym uzgodnieniu i tylko w celu wykonania zobowiązania. Dyskonto, wydatki i koszty pokrywa Kupujący.
(4) Kupujący jest uprawniony do potrącania wyłącznie niepodważalnych, uznanych przez nas lub prawomocnie ustanowionych roszczeń wzajemnych. Kupujący może dochodzić prawa zatrzymania 
jedynie w przypadku, 
gdy jego uprawnienie opiera się na tym samym stosunku umownym.
(5) Jeżeli po zakończeniu umowy zostanie stwierdzone, że roszczenie Sprzedawcy ze względu na braki 
po stronie Kupującego (np. wątpliwości co do wiarygodności kredytowej) jest zagrożone, Sprzedawca jest uprawniony
do wykonania dalszych dostaw tylko na podstawie zapłaty z góry, do natychmiastowego zażądania zapłaty za wszystkie nieuregulowane, także odroczone, zobowiązania i zażądania natychmiastowej
zapłaty w gotówce lub złożenia zabezpieczenia i to także w stosunku do przyjętych weksli.
(6) W stosunku do zaliczenia płatności na poczet odsetek i kosztów zastosowanie ma § 367 BGB, o ile wykluczone jest potrącenie skonta na poczet nowego długu zamawiającego.
(7) Uzgodnienia dotyczące bonusów, rabatów i innych świadczeń na rzecz zamawiającego lub osoby trzeciej są zawierane pod warunkiem zawieszającym na wypadek, gdy nasza płatność nie zostanie 
zapłacona lub nie zostanie zapłacona w całości, bez względu na przyczynę braku płatności po stronie zamawiającego. W razie wystąpienia zaległości z płatnościami wszelkiego rodzaju już teraz zostaje
ustanowione potrącenie wierzytelności firmy Fibrolith Dämmstoffe GmbH z wierzytelnościami zamawiającego na podstawie uzgodnień dotyczących bonusów, rabatów lub pozostałych świadczeń.
§ 6 Ceny
(1) Do cen należy każdorazowo doliczyć aktualny podatek VAT. O ile brak jest pisemnego uzgodnienia dotyczącego ceny, zastosowanie ma cennik obowiązujący w momencie zawierania umowy.
(2) Cenniki, dane zawarte w katalogach i ceny internetowe nie są wiążące. Uzgodnienia dotyczące stałych cen wymagają zasadniczo pisemnego uzgodnienia.
(3) Uzupełniająco zastosowanie mają warunki logistyczne i dostaw zawarte w aktualnym cenniku.
(4) Jeżeli na żądanie klienta zastosowanie ma opakowanie odbiegające od standardów lub jeżeli wysyłka towaru odbywa się na kantówkach lub paletach do wielokrotnego zastosowania,
zostaje to odpowiednio rozliczone zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Palety do wielokrotnego zastosowania, które Kupujący otrzymał wraz z towarem, może on w dobrym stanie i bez
kosztów transportowych dla naszej firmy zwrócić za rozliczeniem z przewidzianymi cenami zgodnie z cennikiem. Powyższe ma jednak zastosowanie tylko do wyrównania prowadzonego przez nas do 
momentu zwrotu salda
(wydatki/zwroty). W momencie ustalenia salda uwzględnia się wydatki w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
(5) W przypadku samodzielnego odbioru wynagrodzenie za transport jest rozliczane zgodnie z naszymi warunkami zwrotu, które możemy przesłać na życzenie. Opakowanie nie jest uwzględniane
przy ustalaniu ciężaru transportu – wynagrodzenie za transport jest obliczane wyłącznie na podstawie ciężaru towaru.
(6) Jeżeli między zawarciem umowy a dostawą nastąpi podwyżki kosztów, zwłaszcza za prąd lub wynagrodzenie pracowników, które nie były możliwe do przewidzenia pod kątem ich zakresu i zgodnie 
z którymi utrzymanie cen na uzgodnionym poziomie wydaje się niesłuszne, zastosowanie ma cena obowiązująca w momencie dostawy.
(7) Wzory i próbki mają zastosowanie jako niewiążące produkty poglądowe, o ile nie uzgodniono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych rozbieżności z naszą ofertą lub naszym wzorem
pod względem wielkości, jakości, ciężaru i koloru.
§ 7 Reklamacja z tytułu wad i roszczenia z tytułu wad
(1) W stosunku do roszczeń z tytułu wad zastosowanie mają, o ile nie uzgodniono inaczej w umowie lub przedmiotowych Ogólnych Warunkach Handlowych, przepisy ustawowe.
(2) Do obowiązków Kupującego należy sprawdzenie towaru bezpośrednio po jego dostawie. Rozpoznane wady, rozbieżności ilościowe lub nieprawidłowe dostawy należy wskazać pisemnie 
w korespondencji handlowej
w ciągu pięciu dni. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie dokonane terminowo, prawa związane z wadą rzeczową są wykluczone. Ponadto nasza firma musi mieć możliwość wspólnego ustalenia zgłoszonej
reklamacji i obecności przy odbiorze kontroli materiału.
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(3) Przyjęte w handlu tolerancje dotyczące wymiarów, ciężarów itd. nie prowadzą do wady.
(4) Nieznaczne zmiany powierzchniowe materiału oraz innego rodzaju rozbieżności pod kątem wyglądu (nieznaczne nieregularności, deformacje, które
nie mają negatywnego wpływu na przydatność towaru, nie należy postrzegać jako niezgodnego z umową świadczenia. To samo dotyczy przyjętego w handlu pęknięcia. Zużycie spowodowane wiekiem
lub 
warunkami pogodowymi nie stanowi wady rzeczowej.
(5) O ile mamy do czynienia z wadą rzeczy zakupionej, Sprzedawca jest zgodnie z własnym wyborem uprawniony do świadczenia następczego w formie usunięcia wady lub dostawy nowej, 
pozbawionej wad rzeczy. W razie świadczenia następczego Sprzedawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów, które są niezbędne do usunięcia wady, zwłaszcza kosztów
transportowych, drogowych, roboczych i materiałowych,
o ile nie ulegną one zwiększeniu wskutek tego, że zakupiona rzecz została przeniesiona do innego miejsca niż miejsce spełnienia. W przypadku świadczenia następczego Sprzedawca ponosi wszelkie 
niezbędne nakłady tylko do wysokości ceny kupna.
(6) Jeżeli świadczenie następcze nie powiedzie się, Kupujący może według własnego uznania zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
(7) Nasze doradztwo ma charakter niewiążący, odpowiedzialność w tym zakresie – o ile jest możliwa ustawowo, jest co do zasady i co do wysokości wykluczona.
(8) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi uregulowaniami, o ile Kupujący będzie dochodził roszczeń o odszkodowanie, które wynikają z umyślnego działania lub rażącego 
niedbalstwa, łącznie z umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem przedstawicieli lub osób pomagających w wykonaniu zadania przez Sprzedawcę. O ile Sprzedawcy nie można przypisać 
umyślnego naruszenia umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, powstającej w typowy sposób szkody.
(9) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi, o ile miało miejsce zawinione naruszenie istotnego obowiązku umownego. W takim przypadku odpowiedzialność 
odszkodowawcza jest jednak ograniczona
do możliwej do przewidzenia, typowej szkody.
(10) O ile Kupującemu przysługuje prawo do odszkodowania za szkodę w miejsce świadczenia, odpowiedzialność Sprzedawcy jest także w ramach ust. (5) ograniczona do odszkodowania za możliwą 
do przewidzenia, typową szkodę.
(11) Odpowiedzialność za zawinione naruszenie życia, zdrowia lub ciała pozostaje nienaruszona. Powyższe obowiązuje także w stosunku do obligatoryjnej odpowiedzialności zgodnie z ustawą 
o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
(12) O ile nie narusza to żadnych regulacji ustawowych, odpowiedzialność jest wykluczona.
(13) Roszczenia z tytułu wad w stosunku do Sprzedawcy przysługują tylko bezpośrednio Kupującemu i nie mogą być cedowane.
§ 8 Odszkodowanie i odstąpienie od umowy
(1) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody tylko, jeżeli wynikają one z umyślnego lub spowodowanego rażącą niedbałością naruszenia obowiązku przez niego, jego ustawowych 
przedstawicieli lub osób pomagających mu w wykonaniu umowy.
(2) Bez tego ograniczenia, czyli także w przypadku naruszenia obowiązków wynikających ze (zwykłej) lekkomyślności Sprzedawcy, jego ustawowych przedstawicieli lub osób pomagających mu 
w wykonaniu umowy, ponosi on odpowiedzialność za szkody dotyczące narażenia życia, ciała lub zdrowia.
(3) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność ponad regulację z ustępu 1 w przypadku (zwykłego) niedbałego naruszenia istotnych obowiązków umownych przez niego, jego ustawowych przedstawicieli 
lub osób pomagających mu w wykonaniu umowy, 
odpowiedzialność w tym przypadku nie dotyczy jednak szkód, które są nietypowe dla danej umowy i niemożliwe do przewidzenia.
(4) Powyższe nie narusza roszczeń odszkodowawczych z tytułu niemożliwości lub niezdolności. Powyższe obowiązuje także, jeżeli odpowiedzialność na podstawie uregulowań ustawy
o odpowiedzialności cywilnej za produkt jest obligatoryjna.
(5) Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy, które nie jest spowodowane wadą rzeczy zakupionej, jest wykluczone, o ile jego podstawą nie jest naruszenie obowiązku przez Sprzedawcę.
§ 9 Prawa autorskie i prawa ochronne do znaku towarowego, dane techniczne
(1) W stosunku do udostępnionych przez nas ilustracji, rysunków i innych dokumentów zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie. Dystrybucja naszych produktów
jest dozwolona wyłącznie pod istniejącym, chronionym znakiem towarowym.
(2) Informacje techniczne i propozycje realizacji przekazujemy w ramach naszego serwisu klienta przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych dla budownictwa i reguł sztuki budowlanej
zgodnie z najlepszą wiedzą. Kupujący powinien sam sprawdzić przydatność zamówionego towaru i proponowane wykonania dla zamierzanego zastosowania. Jesteśmy uprawnieni do zmiany danych 
technicznych zamówionego przedmiotu dostawy, o ile jest to do zaakceptowania przez Kupującego. Odpowiedzialność w tym zakresie – o ile jest to dopuszczalne ustawowo – jest wykluczona.
§ 10 Zastrzeżenie własności
(1) Dostarczony towar pozostaje do momentu uiszczenia pełnej płatności za wszystkie wierzytelności z tytułu danej umowy sprzedaży własnością Sprzedawcy (zastrzeżenie własności).
(2) Niniejsze zastrzeżenie własności dotyczy wszystkich wierzytelności Kupującego na podstawie stosunku handlowego, włącznie z wierzytelnościami dodatkowymi.
(3) Kupujący jest zobowiązany do stałego, starannego dbania o dostarczony towar i do jego wystarczającego zabezpieczenia na własny koszt – do wysokości nowego towaru – przed szkodami ze strony
ognia, wody i kradzieżą.
(4) Przy niezgodnym z umową zachowaniu Kupującego, zwłaszcza przy zwłoce z płatnością, jesteśmy uprawnieni do odebrania dostarczonej rzeczy. Odebranie rzeczy nie oznacza odstąpienia od 
umowy, chyba że wyraźnie to oświadczymy.
(5) Przetworzenie lub obróbka rzeczy kupionej przez Sprzedawcę jest zawsze przejmowana na naszą korzyść. Jeżeli zakupiona rzecz zostanie przetworzona z innymi, nienależącymi do nas
przedmiotami, nabywamy współwłasność do nowej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości zakupionej rzeczy (kwota końcowa na fakturze, wraz z podatkiem VAT) do innych przetworzonych 
przedmiotów w momencie przetworzenia.
(6) Jeżeli zakupiona rzecz zostanie wymieszana z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność do nowej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości zakupionej rzeczy
(kwota końcowa na fakturze, wraz z podatkiem VAT) do innych wymieszanych przedmiotów w momencie wymieszania. Jeżeli wymieszanie nastąpi w taki sposób, że rzecz Kupującego należy
postrzegać jako rzecz główną, wówczas uznaje się za uzgodnione, że Kupujący przekazuje nam proporcjonalne prawo współwłasności. Powyższe obowiązuje odpowiednio do przypadku łączenia 
rzeczy.
(7) Kupujący jest uprawniony i upoważniony do zbycia zakupionej rzeczy w prawidłowym procesie handlowym. Jednakże już teraz ceduje on wszystkie wierzytelności w wysokości końcowej kwoty na 
fakturze (wraz z podatkiem VAT) naszej wierzytelności, które powstaną po jego stronie z tytułu dalszego zbycia w stosunku do odbiorcy rzeczy lub osoby trzeciej, i to niezależnie od tego, czy zakupiona 
rzecz została przetworzona, obrobiona, połączona lub zmieszana. W tym samym zakresie Sprzedawca ceduje na nas wierzytelności (wraz z prawem do ustanowienia hipoteki zabezpieczającej), które 
powstaną po jego stronie w stosunku do osoby trzeciej poprzez połączenie zakupionej rzeczy z nieruchomością. Jeżeli Kupujący jest sam właścicielem nieruchomości, wówczas cesja przyszłych 
wierzytelności obejmuje w tym samym zakresie wierzytelności z tytułu zbycia nieruchomości lub praw do nieruchomości.
(8) Kupujący ma prawo do samodzielnego ściągnięcia scedowanych na nas wierzytelności. Jednakże w razie opóźnienia Kupującego z płatnością jesteśmy uprawnieni do odwołania przydzielonego mu 
uprawnienia do ściągnięcia scedowanych na nas wierzytelności. W takim przypadku Kupujący musi przekazać nam niezbędne informacje, które są potrzebne do dochodzenia scedowanych na nas
wierzytelności. Kupujący ma prawo do cesji wierzytelności, które powstały z tytułu sprzedaży zastrzeżonego towaru, na rzecz osoby trzeciej tylko, o ile nastąpi ona w celu dochodzenia wierzytelności 
(Factoring).
(9) Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość udzielonych nam przez Kupującego zabezpieczeń przewyższa nasze wierzytelności o więcej niż 20%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń w
odpowiednim zakresie. Wybór zabezpieczeń, które ulegną zwolnieniu, należy do nas.
§ 11 Roszczenia regresowe w stosunku do dostawcy
Roszczenia regresowe Kupującego w stosunku do Sprzedawcy zgodnie z § 478 BGB znajdują zastosowanie tylko,
jeżeli Kupujący nie uzgodnił ze swoim nabywcą uregulowań, które wykraczają poza ustawowe roszczenia z tytułu wad.
§ 12 Przedawnienie
(1) Obustronne roszczenia stron przedawniają się zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile poniżej nie uzgodniono inaczej.
(2) Odmiennie od uregulowań § 438 ust. 1 nr 3 BGB ogólny termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad rzeczowych i prawnych wynosi jeden rok od dostawy. O ile uzgodniono odbiór, 
przedawnienie rozpoczyna się w momencie odbioru.
(3) W stosunku do budowli i nowo wyprodukowanych rzeczy, które zgodnie ze swoim zwyczajowym przeznaczeniem zostały zastosowane do budowli i które spowodowały jej wadliwość, zastosowanie 
mają ustawowe terminy przedawnienia (§ 438 ust.1 nr 2 BGB).
(4) Powyższe nie narusza terminu przedawnienia w razie roszczenia regresowego w stosunku do dostawcy zgodnie z §§ 478, 479 BGB.
§ 13 Miejsce spełnienia świadczenia
(1) Miejscem spełnienia świadczenia, o ile w umowie nie ustanowiono inaczej, jest miejsce dostawy (zakład lub magazyn dystrybucyjny).
(2) Miejscem spełnienia świadczenia dla płatności jest oznaczone na fakturze miejsce wypełnienia zobowiązania pieniężnego.
§ 14 Pozostałe
(1) Sądem właściwym w stosunku do wszystkich sporów na podstawie umowy i w związku z nią, także w przypadku skarg dotyczących czeków i weksli, jest – o ile spełnione są warunki § 38 ust. 1 ZPO –
sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Sprzedawcy.
(2) W stosunku do wszystkich stosunków prawnych, które wynikają dla stron na podstawie niniejszej umowy zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Kempenich, styczeń 2015 
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Więcej informacji oraz dane osób  
kontaktowych, do których można się 
zwrócić w przypadku indywidualnych  
pytań i życzeń dostępne na stronie  
www.fibrolith.de/pl

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
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D-56746 Kempenich
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