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TECHNO PPHU Sp. j.  
Zakład Produkcyjno – Handlowy w Świętej Katarzynie k. Wrocławia: 71 311-61-61 
O/Wrocław: 71 342-79-19 <> O/Warszawa: 22 615-68-99 <> O/Gliwice: 32 238-03-74 

 
 

PIANKA POLIETYLENOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PIANKA OPAKOWANIOWA 
Pianka polietylenowa - jest doskonałym rozwiązaniem opakowaniowym dla powierzchni wymagających specjalnego 
zabezpieczenia. Posiada niewątpliwe zalety: składa się z wielu zamkniętych komórek, zapewniających optymalną ochronę 
przed zarysowaniem powierzchni. Jest materiałem nie ścierającym się, chroniącym delikatne powierzchnie. Pianka ta jest 
niezwykle lekka, elastyczna i łatwa w uŜyciu. Jest ona odporna na wilgoć, chemicznie obojętna, nie ma ryzyka reakcji  
z opakowanymi produktami. Pianka posiada róŜnorodne zastosowania, nadając się szczególnie do zabezpieczenia: mebli  
i elementów drewnianych, części samochodowych, sprzętu RTV i AGD, szkła i wyrobów ceramicznych, produktów rolnych  
i ogrodniczych, i wielu innych artykułów. Standardowo sprzedawana jest w rolkach, ale dostępny jest takŜe w postaci 
arkuszy i worków z laminatu z folią pęcherzykową lub folią płaską HDPE i LDPE. Długość rolki dostępna wg indywidualnych 
potrzeb. 
 
PIANKA BUDOWLANA 
Pianka polietylenowa -  jest stosowana w budownictwie do celów zwiększenia izolacyjności stropów od dźwięków 
uderzeniowych w podłogach pływających (pianka o gr.5 do 12mm) bądź w lekkich konstrukcjach podłogowych  
(pianka o gr. 2 lub 3mm z moŜliwością laminacji folią paroizolacyjną). Pianka wykonana jest z niesieciowanych, 
zamkniętych komórek PE. Nie chłonie ona wody, jest bardzo trwała i odporna na chemikalia stosowane w budownictwie. 
Jest lekka, mocna, elastyczna i dlatego łatwa w zastosowaniu. 
Dodatkowe informacje: 
Gęstość pianek: do 35 kg/m3 
Szerokość rolek: 2-4mm do 2m, 5-6mm do 1.6m, 8-10mm do 1.5m, 12mm do 1.3m 
Długość rolek: moŜliwość wykonania krótkich rolek pod zamówienie klienta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak równieŜ wszystkich danych bez uprzedzenia 
  Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT 
 

GRUBOŚĆ PIANKI SZEROKOŚĆ ROLKI DŁUGOŚĆ ROLKI CENNIK 
Cena netto za 1m² 

0,8mm 125cm 700mb  
1mm 125cm 500mb  

1mm antystatyczna 125cm 500mb  
2mm 100cm 100mb  
2mm 125cm 250mb  
3mm 100cm 100mb  
3mm 125cm 175mb  

3mm laminat 100cm 50mb  
5mm 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 100cm 50mb  
5mm 10 / 12cm 100mb  
10mm 105 / 125cm 50mb  

Na zamówienie klienta wykonujemy róŜne szerokości, długości i grubości 


