
OPIS TERMODYBLA CERPLAST: 

Termodyble Cerplast przeznaczone są do montażu wszelkiego rodzaju materiałów izolacyjnych takich jak 
styropian, wełna mineralna. Unikalna konstrukcja termodybla pozwala na osadzenie kołka mocującego z 
dala od powierzchni izolacji. Dyble Cerplast można stosować w izolacjach ściennych i dachowych, 
wszystkich grubości i są przeznaczone do takich materiałów budowlanych jak beton, cegły ceramiczne, 
cegły silikatowe, beton komórkowy. Wysoka jakość i trwałość oraz szybkość montażu  to to co odróżnia 
termodyble Cerplast od tańszych, plastikowych zamienników.  

                                                        

ZALETY: 

- wysoka trwałość i jakość montażu 
- montaż tylko 30 sekund 
- idealne dopasowanie do każdej grubości ocieplenia 
- idealne dopasowane i trwałe narzędzie montażowe 
- jednoczesne wkręcanie termodybla i nacinanie izolacji 
- idealne spasowanie zaślepki w otworze minimalizujące utratę ciepła 
- całkowite wyeliminowanie kruszenia styropianiu 
- bardzo dobry poślizg frezu wycinającego na styropianie i wełnie 
 

PARAMETRY TECHNICZNE FREZU: 

- właściwości: materiał: stal kwasoodporna gr. 1mm 
- średnica frezowania: Ø64mm (+/- 1mm) 
- głębokość frezowania: 21mm (+/-2mm)            
- przystosowany do zatyczek:  Ø65mm. 
- UWAGA! Stosować tylko prawe obroty wiertarki.  
 
CENNIK: 

L.p Średnica otworu 

mm 

Strefa kotwienia  

mm 

Rozmiar termodybla       

mm 

Zastosowanie grubość izolacji    

mm 

Cena  zł/szt         

netto 
1 10 50 100 80-100 0,56 

2 10 50 120 100-120 0,62 

3 10 50 140 120-140 0,67 

4 10 50 160 140-160 0,71 

5 10 50 180 160-180 0,84 

6 10 50 200 180-200 0,99 

Akcesoria:  Zaślepka styropianowa: biała   0,05 zł/szt.  grafit   0,07 zł/szt.  Frez do Termodybli : 79zł/szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

KONTAKT I ZAMÓWIENIA: 

P.T.S. CERPLAST Sp. z o.o. Sp. k.,  Oleśnica 7a, 64-800 Chodzież, +48 67 282 63 00, marketing@ptscerplast.pl 

mailto:marketing@ptscerplast.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU TERMODYBLA CERPLAST 

KROK 1. Wiercimy otwór w elewacji w zależności od 
długości dybla. 
 

 

KROK 2. Wkładamy termodybel do wywierconego 
wcześniej otworu w izolacji i ścianie. 
 

 
 

KROK 3. Za pomocą specjalnego frezu Cerplast 
dokręcamy wkręt i plastikowy trzpień. 

 

 

KROK 4. Wyfrezowany otwór w ociepleniu  zasłaniamy 
zaślepką wykonaną z izolacji. 

 

        
 

 

PRZEKROJE: 

   

RZUTY: 

     


