Semmelrock

LORDIO
Joniec

ROMA CLASSIC

Joniec

GORC
Semmelrock

SONNBLICK

Joniec

ROMA PERFEKT

Joniec

ROMA HORIZON

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre

Ogrodzenie gładkie

Semmelrock LORDIO
Kamień na filar
(grubość 40 cm)

Kamień na mur
(grubość 20 cm)

Daszek na filar
(40 cm)

Daszek na mur
(20 cm)

teneri

waga

wymiar [ cm]

60 / 40 / 16

60 / 20 / 16

60 / 40 / 5

60 / 20 / 5

40 kg

27 kg

27 kg

14 kg

silexo

elementy może przekroczyć 14 dni.

kolor

cena z VAT

teneri, silexo,
acero

47,00 zł

verti

52,00 zł

teneri, silexo,
acero

32,00 zł

verti

38,00 zł

teneri, silexo,
acero

54,00 zł

verti

59,00 zł

teneri, silexo,
acero

29,00 zł

verti

33,00 zł

acero

j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

verti

Kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Zobacz na żywo wszystkie systemy ogrodzeniowe na naszych ekspozycjach.

Kotwa chemiczna
Uniwersalny, elastyczny klej do betonu.
Pomocny podczas montażu betonowych
elementów systemów ogrodzeniowych.
Szczególnie zalecany do montażu i
uszczelnienia daszków betonowych.

Dwuskładnikowa masa żywiczna, która
służy do sklejenia elementów metalowych
z betonem. Kotwa chemiczna może
zastąpić kołki oraz dyble. Połączenie
kotwą chemiczną charakteryzuje się
bardzo wysoką wytrzymałością.

Cena z VAT: 20 zł / 300 ml
Cena z VAT: 33 zł / 300 ml

Zalecamy impregnację systemu Lordio impregnatem Joniec Hydrofobowy.
Impregnować należy tylko suche i czyste elementy - nie szybciej niż miesiąc po montażu.
Najlepszy efekt daje impregnacja wykonana metodą natryskową.
Impregnat Joniec Hydrofobowy | Cena z VAT: 100 zł / 5 litrów
Instrukcja montażu dostępna w naszym biurze oraz na stronie internetowej.

www.paprocki.torun.pl

56 674 22 35

biuro@paprocki.torun.pl

Ogrodzenie łupane

Semmelrock SONNBLICK
Pustak na filar
- kwadratowy
4-stronnie łupany

Pustak na słupek
4-stronnie łupany

Pustak na mur
2-stronnie łupany

Pustak na mur
3-stronnie łupany

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre
wymiar [ cm]

36 / 36 / 18

40 / 20 / 18

40 / 20 / 18

40 / 20 / 18

waga

20 / 20 / 18

Daszek płaski
- na słupek lub mur

Daszek 2-spadkowy
- na słupek lub mur

40 / 40 / 7

22,5 / 28 / 5

22,2 / 28 / 6

cena z VAT

grafit, szary granit

39,00 zł
46,00 zł

grafit, szary granit

27,00 zł
szt.

granitowy melanż,
torfowy melanż

31,00 zł

grafit, szary granit

18,00 zł

19 kg

szt.
granitowy melanż,
torfowy melanż

23,00 zł

grafit, szary granit

26,00 zł

19 kg

szt.
granitowy melanż,
torfowy melanż

29,00 zł

grafit, szary granit

18,00 zł
szt.

10 kg
granitowy melanż,
torfowy melanż

23,00 zł

grafit, szary granit

37,00 zł

25 kg

6 kg

6 kg

j.m.

szt.
granitowy melanż,
torfowy melanż

19 kg

(element początkowy i końcowy)

Daszek płaski na filar
(kwadratowy)

kolor

31 kg

(element początkowy i końcowy)

Pustak na mur
- połówkowy 3-stronny

elementy może przekroczyć 14 dni.

szt.
granitowy melanż,
torfowy melanż

44,00 zł

grafit, szary granit

12,50 zł
szt.

granitowy melanż,
torfowy melanż

14,00 zł

grafit, szary granit

12,50 zł

granitowy melanż,
torfowy melanż

szt.
14,00 zł

Kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Zobacz na żywo wszystkie systemy ogrodzeniowe na naszych ekspozycjach.

Zalecamy impregnację systemu Sonnblick impregnatem Izohan Strażnik Bruku.
Impregnować należy tylko suche i czyste elementy - nie szybciej niż miesiąc po montażu.
Najlepszy efekt daje impregnacja wykonana metodą natryskową.

Instrukcja montażu dostępna w naszym biurze oraz na stronie internetowej.

www.paprocki.torun.pl
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oferta aktualna na dzień: 22.04.2022

Ogrodzenie łupane

Joniec GORC - GL22
Kształtki na słupek
GA+GU
(komplet)

Kształtka na murek
GM

Komplet na murek *
2 płytki GP
+ 2 łączniki ŁSON
(łączniki z tworzywa)

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre

wymiar [ cm]

38 / 22 / 16

38 / 22 / 16

38 / 22 / 16

waga

19 kg

19 kg

12 kg

* zamiennik kształtki GM

Daszek na słupek
CSBNR

Daszek na murek
CPGM
- płaski z licem łupanym

cena z VAT

czarny, piaskowy

21,00 zł

alaska, bronzyt, getyt,
piryt, onyx, vera

24,00 zł

silver

28,00 zł

czarny, piaskowy

20,00 zł

alaska, bronzyt, getyt,
piryt, onyx, vera

23,00 zł

silver

27,00 zł

czarny, piaskowy

17,00 zł

alaska, bronzyt, getyt,
piryt, onyx, vera

20,00 zł

silver

21,00 zł

j.m.

kpl.

szt.

kpl.

15 kg

czarny, piaskowy,
kremowy, brąz jasny,
brąz ciemny

26,00 zł

szt.

24 / 28 / 6

8 kg

czarny, piaskowy,
kremowy, brąz jasny,
brąz ciemny

10,00 zł

szt.

piryt, onyx, bronzyt,
czarny, getyt, vera, alaska,
piaskowy

29,00 zł

silver

33,00 zł

piryt, onyx, bronzyt,
czarny, getyt, vera, alaska,
piaskowy

29,00 zł

silver

33,00 zł

- 2 spadkowy z licem gładkim

Daszek na słupek
CPGS
- płaski z licem łupanym

kolor

45 / 28 / 6

- 4 spadkowy z licem gładkim

Daszek na murek
CBG

elementy może przekroczyć 21 dni.

43 / 27 / 6

50 / 27 / 6

16 kg

17 kg

szt.

szt.

Kolorystyka daszków i murków GORC - GL22 i GL38 na następnej stronie

Zalecanym impregnatem dla systemu GORC jest impregnat Joniec Protect.
Impregnować należy tylko suche i czyste elementy - nie szybciej niż miesiąc po montażu.
Najlepszy efekt daje impregnacja wykonana metodą natryskową.
Impregnat Joniec Protect | Cena z VAT: 180 zł / 5 litrów

Preparat LBN to środek przeciwdziałający zmniejszeniu objętości betonu.
Domieszkę należy dodać do mieszanki betonowej przeznaczonej do wypełnienia pustaków
zalewowych w systemach ogrodzeniowych.
Joniec Preparat LBN | Cena z VAT: 18 zł / 1 litr

Instrukcja montażu dostępna w naszym biurze oraz na na stronie internetowej.

www.paprocki.torun.pl
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oferta aktualna na dzień: 22.04.2022

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre

Ogrodzenie łupane

Joniec GORC - GL38

wymiar [ cm]

Kształtki na słupek
GAD+GUD
(komplet)

Kształtka na murek
GMD

Daszek na słupek
CSDR

38 / 38 / 16

38 / 38 / 16

24 kg

Daszek na murek
CPGMD
- płaski z licem łupanym

czarny, piaskowy

30,00 zł

alaska, bronzyt, getyt, piryt,
onyx, vera

32,00 zł

silver

37,00 zł

czarny, piaskowy

28,00 zł

alaska, bronzyt, getyt, piryt,
onyx, vera

30,00 zł

silver

35,00 zł

kpl.

szt.

czarny, piaskowy, kremowy,
brąz jasny, brąz ciemny

35,00 zł

szt.

47 / 47 / 7

25 kg

czarny, piaskowy, kremowy,
brąz jasny, brąz ciemny

40,00 zł

szt.

piryt, onyx, bronzyt, czarny,
getyt, vera, alaska, piaskowy

39,00 zł

silver

44,00 zł

piryt, onyx, bronzyt, czarny,
getyt, vera, alaska, piaskowy

44,00 zł

silver

52,00 zł

43 / 43 / 6

50 / 43 / 6

25 kg

26 kg

czarny

alaska

bronzyt

piaskowy

onyx

vera

silver

getyt

piryt

szt.

szt.

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Zobacz na żywo wszystkie systemy ogrodzeniowe na ekspozycjach przed naszym biurem.

www.paprocki.torun.pl

j.m.

25 kg

- 2 spadkowy z licem gładkim

Daszek na słupek
CPGSD
- płaski z licem łupanym

cena z VAT

47 / 47 / 7

- 4 spadkowy z licem gładkim

Daszek na murek
CPDD

kolor

waga

24 kg

elementy może przekroczyć 21 dni.

56 674 22 35

biuro@paprocki.torun.pl

Ogrodzenie betonowe gładkie

Joniec ROMA HORIZON
Pustak na filar
BH28

Pustak na mur
BH20

Daszek na filar
CH28

Daszek na mur
CH20

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre
wymiar [ cm]

50,4 / 28 / 20

50,4 / 20 / 20

50,4 / 28 / 5

50,4 / 20 / 5

kolor

cena z VAT

grafit, amber,
magnetyt, nero,
marengo, onyx, piryt

39,00 zł

biały

42,00 zł

grafit, amber,
magnetyt, nero,
marengo, onyx, piryt

32,00 zł

biały

34,00 zł

grafit, amber,
magnetyt, nero,
marengo, onyx, piryt

39,00 zł

biały

42,00 zł

grafit, amber,
magnetyt, nero,
marengo, onyx, piryt

32,00 zł

biały

34,00 zł

waga

28 kg

22 kg

17 kg

12 kg

elementy może przekroczyć 21 dni.
j.m.

szt.

szt.

szt.

szt.

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Zobacz na żywo wszystkie systemy ogrodzeniowe na ekspozycjach przed naszym biurem.

Dla systemu Roma Horizon firma Joniec stworzyła dedykowane impregnaty:
Joniec Protect dla kolorów: amber, magnetyt, nero, marengo, onyx i piryt.
Joniec Impregnat Barwiący dla kolorów: biały i grafit.
Impregnować należy tylko suche i czyste elementy - nie szybciej niż miesiąc po montażu.
Najlepszy efekt daje impregnacja wykonana metodą natryskową.
Joniec Protect, Joniec Impregnat Barwiący | Cena z VAT: 180 zł / 5 litrów

Instrukcja montażu dostępna w naszym biurze oraz na stronie internetowej.

www.paprocki.torun.pl
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oferta aktualna na dzień: 22.04.2022

Ogrodzenie gładkie-postarzane

Joniec ROMA PERFECT
Pustak na mur
lub na słupek
RP20

Daszek na mur
lub na słupek
CRP20

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre

wymiar [ cm]

50,4 / 20 / 20

50,4 / 20 / 5

waga

elementy może przekroczyć 21 dni.

kolor

cena z VAT

milos, dioryt, morion

39,00 zł

j.m.

szt.

22 kg

alba, halit* (Roma Diamond)

42,00 zł

milos, dioryt, morion

39,00 zł
szt.

12 kg

alba, halit* (Roma Diamond)

42,00 zł

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Zobacz na żywo wszystkie systemy ogrodzeniowe na ekspozycjach przed naszym biurem.
* UWAGA: Kolor „halit” należy do systemu Roma Diamond - różni się od koloru „alba” strukturą powierzchni pustaka.

Zalecanym impregnatem dla systemu Roma Perfect jest impregnat Joniec Hydrofobowy.
Impregnować należy tylko suche i czyste elementy - nie szybciej niż miesiąc po montażu.
Najlepszy efekt daje impregnacja wykonana metodą natryskową.
Impregnat Joniec Hydrofobowy | Cena z VAT: 100 zł / 5 litrów

Sugerowany sposób układania pustaków Roma Perfekt - kierunek wyżłobień

www.paprocki.torun.pl

56 674 22 35

biuro@paprocki.torun.pl

Ogrodzenie betonowe-śrutowane

Joniec ROMA CLASSIC
Pustak kwadratowy
BRDM

Pustak prostokątny
BRSM

Daszek kwadratowy
CRDM

Daszek prostokątny
CRSM

UWAGA: Czas oczekiwania na niektóre

elementy może przekroczyć 21 dni.

wymiar [ cm]

waga

kolor

cena z VAT

j.m.

36 / 36 / 20

24 kg

onyx, gagat, topaz

30,00 zł

szt.

onyx, gagat, topaz

30,00 zł

50,4 / 20 / 20

36 / 36 /5

15 kg

50,4 / 20 / 5

szt.

22 kg

biały

32,00 zł

onyx, gagat, topaz

34,00 zł

onyx, gagat, topaz

32,00 zł

szt.

szt.

12 kg

biały

34,00 zł

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
Zobacz na żywo wszystkie systemy ogrodzeniowe na ekspozycjach przed naszym biurem.

Preparat przeznaczony do usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci
białych plam i nacieków na produktach z betonu. Należy pamiętać, że po zastosowaniu
środka do usuwania wykwitów węglanowych trzeba wstrzymać się z impregnacją
przez minimum 5 dni.
Cena z VAT: 16 zł / 1 litr

Zalecanym impregnatem dla systemu Roma Classic jest impregnat Joniec Protect.
Impregnować należy tylko suche i czyste elementy - nie szybciej niż miesiąc po montażu.
Najlepszy efekt daje impregnacja wykonana metodą natryskową.
Impregnat Joniec Protect | Cena z VAT: 180 zł / 5 litrów

Instrukcja montażu ogrodzenia dostępna w naszym biurze oraz na stronie internetowej.

www.paprocki.torun.pl

- str. 8 -

oferta aktualna na dzień: 22.04.2022

Porównanie cen różnych systemów i kolorów na przykładowym fragmencie ogrodzenia.

System Roma Classic
Wersja z słupkiem prostokątnym
- grubość słupka i murka wynosi: 20 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 16 pustaków BRSM (50,4x20)
- 5 daszków CRSM
Kolory: onyx, gatat, topaz
Cena z VAT: 640,00 zł
Kolor: biały
Cena z VAT: 682,00 zł

System Roma Classic
Wersja z słupkiem kwadratowym
- grubość słupka wynosi: 36 cm
- grubość murka wynosi: 20 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 8 pustaków na filar BRDM (36x36)
- 8 pustaków na mur BRSM (50,4x20)
- 1 daszek na filar CRDM
- 4 daszki CRSM
Kolory: onyx, gatat, topaz
Cena z VAT: 642,00 zł
Kolor: biały
- niedostępny w słupkiem kwadratowym

System Roma Horizon
Wersja z słupkiem prostokątnym
- grubość słupka i murka wynosi: 20 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 16 pustaków BH20 (50,4x20)
- 5 daszków CH20 (50,4x20)
Kolory: piryt, onyx, grafit, nero,
marengo, amber, magnetyt
Cena z VAT: 672,00 zł
Kolor: biały
Cena z VAT: 714 zł

System Roma Horizon
Wersja z słupkiem poszerzonym
- grubość słupka wynosi: 28 cm
- grubość murka wynosi: 20 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 8 pustaków BH28 (50,4x28)
- 8 pustaków BH20 (50,4x20)
- 1 daszek na filar CH28
- 4 daszki na mur Ch20
Kolory: onyx, grafit, nero,
marengo, amber, magnetyt
Cena z VAT: 735,00 zł
Kolor: biały
Cena z VAT: 786 zł

www.paprocki.torun.pl

56 674 22 35

biuro@paprocki.torun.pl

Porównanie cen różnych systemów i kolorów na przykładowym fragmencie ogrodzenia.

System Gorc de Luxe GL22
Wersja z słupkiem prostokątnym
- grubość słupka i murka wynosi: 22 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 9 kompletów słupkowych GA+GU
- 12 pustaków murkowych GM
- 1 daszek słupkowych CPGS
- 5 daszków murkowych CPGM
Kolory: czarny, piaskowy
Cena z VAT: 603,00 zl
Kolory: alaska, bronzyt, getyt,
piryt, onyx, vera
Cena z VAT: 666,00 zł
Kolor: silver
Cena z VAT: 774,00 zł

System Gorc de Luxe GL38
Wersja z słupkiem kwadratowym
- grubość słupka wynosi: 38 cm
- grubość murka wynosi: 22 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 9 kompletów słupkowych GAD+GUD
- 12 pustaków murkowych GM
- 1 daszek słupkowych CPGSD
- 10 daszków murkowych CPGM
Kolory: czarny, piaskowy
Cena z VAT: 694,00 zł
Kolory: alaska, bronzyt, getyt,
piryt, onyx, vera
Cena z VAT: 748,00 zł
Kolor: silver
Cena z VAT: 866 zł

Przykładowy zestaw zawiera:

System Roma Perfect

- 16 pustaków RP20 (50,4x20)

Wersja z słupkiem prostokątnym
- grubość słupka i murka wynosi: 20 cm

- 5 daszków CRP20 (50,4x20)
Kolory: dioryt, milos, morion
Cena z VAT: 819,00 zł
Kolory: alba, halit (Roma Diamond)
Cena z VAT: 882,00 zł

www.paprocki.torun.pl
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oferta aktualna na dzień: 22.04.2022

Porównanie cen różnych systemów i kolorów na przykładowym fragmencie ogrodzenia.
Przykładowy zestaw zawiera:

System Sonnblick
Wersja z słupkiem prostokątnym
- grubość słupka i murka wynosi: 20 cm

- 6 pustaków słupkowych 4-stronnie łupanych
- 10 pustaków murkowych 2-stronnie łupanych
- 2 pustaki 3-stronnie łupane
- 2 pustaki połówkowe 3 stronnie łupane
- 12 daszków 22,5x28cm

Kolory: grafit, szary granit
Cena z VAT: 580,00 zł

Kolory: granitowy melanż, torfowy
Cena z VAT: 692,00 zł

Przykładowy zestaw zawiera:

System Sonnblick
Wersja z słupkiem kwadratowym
- grubość słupka wynosi: 36 cm
- grubość murka wynosi: 20 cm

- 8 pustaków na filar 4-stronnie łupanych
- 11 pustaków murkowych 2-stronnie łupanych
- 1 daszek na filar
- 10 daszków 22,5x28cm

Kolory: grafit, szary granit
Cena z VAT: 672,00 zł

Kolory: granitowy melanż, torfowy
Cena z VAT: 805,00 zł

System Lordio
Wersja z słupkiem prostokątnym
- grubość słupka i murka wynosi: 20 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 17 pustaków na mur 60x20x16 cm
- 5 daszków na mur 60x20x5 cm
Kolory: silexo, teneri, acero
Cena z VAT: 689,00 zł
Kolor: verti
Cena z VAT: 811,00 zł

System Lordio
Wersja z słupkiem poszerzonym
- grubość słupka wynosi: 40 cm
- grubość murka wynosi: 20 cm

Przykładowy zestaw zawiera:
- 9 pustaków na filar 60x40x16 cm
- 8 pustaków na mur 60x20x16 cm
- 1 daszek na filar 60x40x5 cm
- 4 daszki na mur 60x20x5 cm
Kolory: silexo, teneri, acero
Cena z VAT: 849,00 zł
Kolor: verti
Cena z VAT: 963,00 zł

www.paprocki.torun.pl

56 674 22 35

biuro@paprocki.torun.pl

Zobacz produkty Semmelrock TRAVERO w naszym ogródku WETCAST

Zobacz produkty Semmelrock ARGENTO w naszym ogródku WETCAST

Zobacz produkty Semmelrock PARRETTI w naszym ogródku WETCAST

Posiadamy specjalistyczne samochody do przewozu betonu i innych materiałów budowlanych

Kupujesz większą ilość? Negocjuj cenę!

.

Znalazłeś taniej? Poinformuj nas o tym.

katalogi produktów, instrukcje montażu oraz cenniki
znajdziesz na naszej stronie: www.paprocki.torun.pl

nasz numer konta (Bank Spółdzielczy w Grębocinie):
95 9491 0003 0060 0002 3038 0001

UWAGA: Ceny detaliczne. Zawierają 23% podatku VAT.

Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
oraz nie odzwierciedla aktualnych stanów magazynowych. Jesteśmy sklepem stacjonarnym w związku z tym
n i e m a m y o b o w i ą z k u p r z y j m o w a n i a z w r o t ó w t o w a r u . P r o s i m y o p r z e m y ś l a n e z a k u p y.

