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KONTAKT TELEFONICZNY
Tel.: 22 / 595 42 38 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 14:00

ADRES BIURA PPM
Biuro Programu Partnerskiego MAPEI 
dla Wykonawców
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

KONTAKT E-MAIL
program.partnerski@mapei.pl

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ
Z PROGRAMEM 
PARTNERSKIM MAPEI?

STRONA INTERNETOWA
Na stronie internetowej MAPEI 
znajdziesz specjalną sekcję 
poświęconą Programowi, 
a w niej wszystko o funkcjonowaniu 
Programu, m.in. najaktualniejsze 
modele nagród, nowe produkty 
z punktami oraz informacje 
o akcjach promocyjnych, 
konkursach, loteriach, ankietach 
i badaniach satysfakcji. 
Korzystając ze strony 
www.mapei.pl, będziesz mógł 
sprawdzić aktualny stan Twojego 
indywidualnego konta punktowego 
i złożyć zamówienie na nagrody. 
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Wielkie liczby i dotrzymane obietnice.
To Program Partnerski dla Wykonawców MAPEI.

Jesteś w dobrym towarzystwie!

• PONAD 40 000 AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW 
• MILIONY PUNKTÓW REJESTROWANYCH CO ROKU 
 NA INDYWIDUALNYCH KONTACH
• PONAD 900 000 WYDANYCH NAGRÓD



PROGRAM PARTNERSKI 
DLA WYKONAWCÓW MAPEI
ROK ZAŁOŻENIA 2005

STR. 156-172 INDEKSY I KUPONY ZAMÓWIENIA NAGRÓD

STR. 144-155 REGULAMIN

STR. 128-143 W PRACY I POZA PRACĄ

STR. 60-127 NARZĘDZIA

STR. 46-59 UBRANIA ROBOCZE

STR. 4-45 PRODUKTY Z PUNKTAMI

STR. 2-3 PROGRAM PARTNERSKI KROK PO KROKU



JAK TO DZIAŁA Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI2 3

By zamienić na nagrody punkty 
zarejestrowane na Twoim indywidualnym 
koncie punktowym, wyślij do Biura PPM 
kupon zamówienia.

Zamieniaj punkty na nagrody. W tym celu 
wypełnij kupon zamówienia, dołącz 
do niego odpowiednią liczbę kuponów 
punktowych i wyślij listem poleconym
do Biura PPM.

Kurier dostarczy Ci nagrody pod 
wskazany adres nie później niż
w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
Twojego zamówienia przez Biuro PPM. 

KUPUJ PRODUKTY MAPEI

Wycinaj punkty z oryginalnych opakowań 
produktów MAPEI.

Zwróć uwagę na datę nadrukowaną na 
kuponie punktowym. To data ważności 
punktu. Zebrane punkty przesyłaj do Biura 
PPM (wraz z zamówieniem na nagrodę 
lub w celu rejestracji na Twoim koncie 
punktowym) przed upływem daty ważności 
punktu.

PROGRAM PARTNERSKI

KROK PO KROKU
MAPEI

Jeśli chcesz zebrać większą liczbę
punktów – systematycznie przesyłaj je 
do Biura PPM w celu rejestracji na Twoim 
indywidualnym koncie punktowym. 

Punkty zarejestrowane przed upływem daty 
ważności punktu są ważne przez cały okres
trwania Programu. Możesz je wykorzystać 
w dowolnym momencie swojej aktywności 
w Programie. 

By zostać uczestnikiem Programu 
Partnerskiego MAPEI, należy czytelnie 
wypełnić i przesłać do Biura PPM deklarację 
przystąpienia. Znajdziesz ją na stronie 
internetowej www.mapei.pl (w sekcji 
poświęconej Programowi). 

Po rejestracji deklaracji w systemie otrzymasz 
swój indywidualny numer w Programie 
(będący jednocześnie numerem Twojego 
indywidualnego konta punktowego) oraz 
pakiet startowy zawierający m.in. katalog 
nagród.

By zamienić zarejestrowane punkty 
na nagrody, zaloguj się na Twoje 
indywidualne konto na www.mapei.pl 
i wypełnij internetowy kupon zamówienia. 
Czas realizacji zamówień internetowych jest 
znacznie krótszy niż zamówień składanych 
drogą pocztową.
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PRODUKTY
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Sprawdź, które produkty posiadają punkty
na stronie www.mapei.pl
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na stronie www.mapei.pl



PRODUKTY
Z PUNKTAMI

Sprawdź, które produkty posiadają punkty
na stronie www.mapei.pl

Sprawdź, które produkty posiadają punkty
na stronie www.mapei.pl



PRODUKTY Z PUNKTAMI 6

ULTRALITE S2
WYSOKOODKSZTAŁCALNY, JEDNOSKŁADNIKOWY, ULTRALEKKI KLEJ 
CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, WYDŁUŻONYM 
CZASIE SCHNIĘCIA OTWARTEGO I EKSTREMALNIE WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI. DO WSZYSTKICH RODZAJÓW I FORMATÓW PŁYTEK 
CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do wielkoformatowych płytek gresowych, w tym cienkich płytek gresowych 

i spieków kwarcowych oraz mozaiki szklanej
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na podłoża trudne poddawane odkształceniom (np. płyty 

gipsowo-kartonowe, OSB, MFP, sklejka), wibracjom i/lub dużym 
obciążeniom termicznym oraz na niewystarczająco wysezonowane 
podkłady (jastrychy) cementowe również z MAPETEX SYSTEM

• występuje w wersji szarej i białej
• typ i klasa C2E S2

PUNKTÓW
20

MAPETEX VLIES
PODPŁYTKOWA MATA KOMPENSACYJNA I ODDZIELAJĄCA.
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń

50 m.b.

PUNKTÓW
80

bez konieczności 
przenoszenia dylatacji

na podłoża 
niewystarczająco 
wysezonowane

kompensacja 
naprężeń

wysoka wytrzymałość 
mechaniczna

na spękane podłoża 
cementowe

również do posadzek 
demontowanych
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zdolność 
rozprzęgania

kompensacja 
naprężeń

wysoka wytrzymałość 
mechaniczna

skuteczne uszczelnianie 
powierzchni

równomierna 
dystrybucja ciepła na 

podłogach ogrzewanych

na podłoża wilgotne 
i niewystarczająco 

wysezonowane

bez konieczności 
przenoszenia dylatacji

MAPEGUARD UM 35
PODPŁYTKOWA MATA USZCZELNIAJĄCO-ROZPRZĘGAJĄCA.
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

30 m.b.

PUNKTÓW
150

wysoka przyczepność 
do podłoża

skuteczne uszczelnianie 
powierzchni

kompensacja 
naprężeń

szybka i łatwa 
instalacja

MAPEGUARD WP 200
PODPŁYTKOWA MATA USZCZELNIAJĄCO-KOMPENSACYJNA.
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

30 m.b.

PUNKTÓW
150

MAPEGUARD WP ADHESIVE
DWUSKŁADNIKOWY, SZYBKOSCHNĄCY, ELASTYCZNY 
KLEJ CEMENTOWY DO KLEJENIA MATY MAPEGUARD WP 200 
I USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ MATY MAPEGUARD UM 35.
• elastyczny 
• szybkoschnący
• bardzo wydajny 
• łatwy w aplikacji
• do wewnątrz i na zewnątrz
• do stosowania na ścianach i podłogach

PUNKTÓW
17
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ULTRALITE S2 QUICK
SZYBKOWIĄŻĄCY, WYSOKOODKSZTAŁCALNY, JEDNOSKŁADNIKOWY, 
ULTRALEKKI KLEJ CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, 
WYDŁUŻONYM CZASIE SCHNIĘCIA OTWARTEGO I EKSTREMALNIE 
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. DO WSZYSTKICH RODZAJÓW I FORMATÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do wielkoformatowych płytek gresowych, w tym cienkich 

płytek gresowych i spieków kwarcowych oraz mozaiki szklanej
• do płytek ceramicznych, kamiennych i betonowych narażonych na 

powstawanie przebarwień spowodowanych wilgocią pochodzącą z kleju
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na podłoża krytyczne poddawane odkształceniom i wibracjom, tj.: płyty 

gipsowo-kartonowe, OSB, MFP, sklejkę oraz niewystarczająco 
wysezonowane podkłady cementowe 

• na podłoża krytyczne poddawane dużym obciążeniom termicznym
• do szybkich prac renowacyjnych i wykończeniowych
• typ i klasa C2FE S2

SZARY

PUNKTY
24

BIAŁY

PUNKTÓW
26

ULTRALITE S1 QUICK
SZYBKOWIĄŻĄCY, ODKSZTAŁCALNY, ULTRALEKKI I WYSOKOWYDAJNY 
KLEJ CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH 
I ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE. DO WSZYSTKICH RODZAJÓW I FORMATÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do wielkoformatowych płytek gresowych, w tym cienkich płytek gresowych 

i spieków kwarcowych oraz mozaiki szklanej
• do płytek ceramicznych, kamiennych i betonowych narażonych na 

powstawanie przebarwień spowodowanych wilgocią pochodzącą z kleju
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na podłoża odkształcalne, w tym płyty gipsowo-kartonowe, OSB, MFP 

i elementy z betonu prefabrykowanego
• do szybkich prac renowacyjnych i wykończeniowych
• typ i klasa C2FT S1

SZARY

PUNKTÓW
20

BIAŁY

PUNKTY
22

ULTRALITE S1
ODKSZTAŁCALNY, ULTRALEKKI I WYSOKOWYDAJNY KLEJ 
CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, 
ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE, WYDŁUŻONYM CZASIE SCHNIĘCIA 
OTWARTEGO I ZREDUKOWANYM PYLENIU (LOW DUST). 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW I FORMATÓW PŁYTEK 
CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do wielkoformatowych płytek gresowych, w tym cienkich płytek gresowych 

i spieków kwarcowych oraz mozaiki szklanej
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na podłoża odkształcalne, w tym płyty gipsowo-kartonowe, OSB, MFP 

i elementy z betonu prefabrykowanego
• występuje w wersji szarej i białej
• typ i klasa C2TE S1

PUNKTÓW
18
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KERAFLEX QUICK S1
ODKSZTAŁCALNY, SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ CEMENTOWY 
O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH I ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE. 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ 
KAMIENIA NATURALNEGO I KLINKIERU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
• do płytek gresowych dużego formatu
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na podłoża odkształcalne, w tym płyty OSB, MFP i gipsowo-kartonowe
• do płytek ceramicznych i płytek z kamienia naturalnego narażonych na 

przebarwienia spowodowane oddziaływaniem wilgoci pochodzącej z kleju
• do ultraszybkich prac renowacyjnych i wykończeniowych
• możliwość mieszania z żywicą LATEX PLUS w celu uzyskania szybkowiążącego 

kleju wysokoodkształcalnego klasy C2F S2, przeznaczonego do klejenia 
okładzin na ekstremalnie wymagających podłożach

• typ i klasa C2FT S1

PUNKTÓW
16

KERAFLEX MAXI S1
ODKSZTAŁCALNY KLEJ CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH 
PARAMETRACH, ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE, WYDŁUŻONYM 
CZASIE SCHNIĘCIA OTWARTEGO I ZREDUKOWANYM 
PYLENIU (LOW DUST). DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PŁYTEK 
CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do płytek gresowych dużego formatu
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na podłoża odkształcalne, w tym płyty OSB, MFP i gipsowo-kartonowe
• do ciężkich płytek ceramicznych, kamiennych i cementowych, w tym płytek 

o nierównym spodzie
• występuje w wersji szarej i białej
• typ i klasa C2TE S1

PUNKTÓW
13

KERAFLEX EXTRA S1
ODKSZTAŁCALNY KLEJ CEMENTOWY O ULTRAGŁADKIEJ 
KONSYSTENCJI ZWIĘKSZAJĄCEJ PRZYCZEPNOŚĆ 
ORAZ SZYBKOŚĆ APLIKACJI.
• do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych dużego formatu 
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, również w basenach 

i zbiornikach na wodę
• na podłoża odkształcalne, w tym płyty OSB, MFP i gipsowo-kartonowe
• występuje w wersji szarej i białej
• typ i klasa C2TE S1 lub C2E S1 (dla maksymalnego zakresu wody)

PUNKTÓW
11
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ADESILEX P9 FIBER PLUS
WZMOCNIONY WŁÓKNAMI KLEJ CEMENTOWY 
O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, ZMNIEJSZONYM 
SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE SCHNIĘCIA OTWARTEGO. 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH 
ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do płytek gresowych dużego formatu
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
• na trudne podłoża cementowe i gipsowe narażone na oddziaływanie 

niekorzystnych warunków eksploatacyjnych
• idealny również do układania płytek w warunkach 

podwyższonej temperatury
• typ i klasa C2TE lub C2E (dla maksymalnego zakresu wody)

PUNKTÓW
10

ADESILEX P9
KLEJ CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, 
ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE SCHNIĘCIA 
OTWARTEGO. DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PŁYTEK 
CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do płytek gresowych 
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
• na podłoża cementowe i gipsowe, w tym płyty gipsowo-kartonowe 
• występuje w wersji szarej i białej
• typ i klasa C2TE

PUNKTÓW
9

ADESILEX P9 EXPRESS
SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH 
PARAMETRACH I ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE. 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH 
ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do płytek gresowych 
• na ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy i elewacje
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
• na podłoża cementowe i gipsowe, w tym płyty gipsowo-kartonowe
• do szybkich prac renowacyjnych i wykończeniowych
• typ i klasa C2FT

PUNKTÓW
10
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ADESILEX P7
KLEJ CEMENTOWY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH 
I ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE. DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA NATURALNEGO.
• do płytek gresowych 
• na ogrzewanie podłogowe, balkony i cokoły
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
• na podłoża cementowe i gipsowe, w tym płyty gipsowo-kartonowe
• typ i klasa C2T

PUNKTÓW
7

ADESILEX P4
SZYBKOWIĄŻĄCY, SAMOROZPŁYWNY KLEJ CEMENTOWY 
O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH. DO WSZYSTKICH 
RODZAJÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ KAMIENIA 
NATURALNEGO.
SZYBKOWIĄŻĄCA MASA SZPACHLOWA DO WYRÓWNYWANIA 
POWIERZCHNI POZIOMYCH.
• uniwersalny klej do płytek gresowych średniego i dużego formatu
• na ogrzewanie podłogowe, balkony i tarasy
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
• na podłoża narażone na wysokie obciążenia mechaniczne
• do płyt ceramicznych, kamiennych i betonowych średniego i dużego 

formatu, wymagających 100% wypełnienia przestrzeni podpłytkowej
• do szybkich prac renowacyjnych i wykończeniowych
• typ i klasa C2F

PUNKTÓW
7

M-KLEJ ELASTYCZNY STANDARD
KLEJ ELASTYCZNY DO GRESU, KLINKIERU, 
TERAKOTY I GLAZURY.
• do łazienek i kuchni 
• na ogrzewanie podłogowe
• na tarasy, balkony i cokoły
• na podłoża cementowe i gipsowe, w tym płyty gipsowo-kartonowe
• brak spływu z powierzchni pionowych
• mrozo- i wodoodporny
• typ i klasa C2T

PUNKTÓW
6
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MAPELEVEL EASY WDG SYSTEM
KLINOWY SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH 
I KAMIENNYCH NA ŚCIANACH I PODŁOGACH.
• montaż bez użycia szczypiec (ergonomiczny klin + klips + jeden ruch ręką)
• szybki demontaż (klipsy zaprojektowane tak, by łamały się poniżej 

powierzchni płytek)
• kliny wielokrotnego użytku (specjalne radełkowanie na powierzchni klina 

ułatwiające precyzyjne niwelowanie różnic poziomów płytek)
• przeznaczone do płytek ceramicznych i kamiennych o grubości 

od 3 do 12 mm
• szczególnie polecany do płytek wielkoformatowych
• zestaw w plastikowym wiaderku: 150 klinów i 150 klipsów 

w rozmiarze 2 mm

PUNKTÓW
15

MAPELEVEL EASY WDG KLIPSY
KLIPSY DYSTANSOWE.
• dostępne w różnych rozmiarach dopasowanych 

do planowanej szerokości fugi
• każdy rozmiar to inny kolor: pomarańczowy 0,5 mm, zielony 1 mm, 

szary 1,5 mm, czarny 2 mm, biały 3 mm, żółty 4 mm, czerwony 5 mm
• worki po 250 sztuk

PUNKTÓW
8

MAPELEVEL EASY WDG KLINY
KLINY WIELOKROTNEGO UŻYTKU.
• specjalne radełkowanie na powierzchni klina ułatwiające 

precyzyjne niwelowanie różnic poziomów płytek
• worki po 100 sztuk

PUNKTÓW
5
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KERABOND TE
UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU.
• do płytek ceramicznych każdego typu 
• wydajny i łatwy w aplikacji
• wydłużony czas schnięcia otwartego 
• brak spływu na powierzchniach pionowych
• możliwość modyfikacji żywicą ISOLASTIC 
• występuje w wersji szarej i białej
• typ i klasa C1TE

BIAŁY

PUNKTÓW
7

SZARY

PUNKTÓW
5

ISOLASTIC
EMULSJA UELASTYCZNIAJĄCA DO KLEJU KERABOND TE 
ORAZ M-KLEJU DO GRESU UELASTYCZNIONEGO.
• zastosowana zamiast wody wpływa na poprawę właściwości 

techniczno-użytkowych kleju, dzięki czemu spełnia 
wymagania klasy C2 S2 (kleje cementowe o podwyższonych 
parametrach i wysokoodkształcalne)

25 kg

PUNKTÓW
50

M-KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY
WZMOCNIONY KLEJ DO GRESU, TERAKOTY I GLAZURY.
• do glazury, terakoty, gresu 
• doskonałe parametry robocze 
• możliwość montażu płytek od góry
• wydłużony czas schnięcia otwartego
• mrozo- i wodoodporny 
• możliwość modyfikacji żywicą ISOLASTIC
• typ i klasa C1TE

PUNKTY
4



PRODUKTY Z PUNKTAMI 14

KERASET T
UNIWERSALNY KLEJ CEMENTOWY DO PŁYTEK 
CERAMICZNYCH, W TYM PŁYTEK GRESOWYCH MAŁEGO 
I ŚREDNIEGO FORMATU.
• brak spływu na powierzchniach pionowych 
• bardzo łatwe mieszanie i aplikacja 
• mrozo- i wodoodporny
• duża wydajność
• typ i klasa C1T

PUNKTY
4

M-KLEJ DO GRESU
KLEJ UNIWERSALNY DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU.
• do płytek małego i średniego formatu
• umożliwia montaż płytek od góry
• bardzo łatwa aplikacja
• wydajny
• typ i klasa C1T

PUNKTY
3

KLEJ DO GRESU GLAZURNIK
WZMOCNIONY KLEJ CEMENTOWY DO MONTAŻU GRESU.
• doskonała przyczepność do gresu i podłoża
• odporny na duże obciążenia
• do wewnątrz i na zewnątrz
• na płyty kartonowo-gipsowe
• typ i klasa C1T 

PUNKTY
4



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI15

MAPEKLEJ EXTRA
KLEJ CEMENTOWY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH, 
MOZAIKI CERAMICZNEJ I KLINKIERU 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
• doskonała przyczepność (min. 1 N/mm2)
• na stabilne powierzchnie pionowe i poziome
• ruch pieszy już po 24 godzinach
• typ i klasa C1

PUNKTY
4

M-KLEJ DO PŁYTEK
UNIWERSALNY KLEJ DO GLAZURY I TERAKOTY.
• do glazury, terakoty i mozaiki ceramicznej 
• do płytek małego i średniego formatu 
• do pomieszczeń suchych i wilgotnych 
• mrozo- i wodoodporny
• wysoka wydajność
• typ i klasa C1

PUNKTY
3

KLEJ DO PŁYTEK GLAZURNIK
KLEJ CEMENTOWY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH.
• do wewnątrz i na zewnątrz
• wysoka wydajność
• ruch pieszy już po 24 h 
• typ i klasa C1

PUNKTY
3
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ULTRABOND ECO PU 2K
BEZROZPUSZCZALNIKOWY, DWUSKŁADNIKOWY KLEJ 
POLIURETANOWY O BARDZO WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI 
I ELASTYCZNOŚCI ORAZ BARDZO NISKIEJ EMISJI LOTNYCH 
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH, DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH,
KAMIENIA NATURALNEGO I FORNIRU KAMIENNEGO.
• do montażu płytek ceramicznych oraz mozaiki, również bezpośrednio na 

podłożach trudnych, tj. metal, drewno, PVC, poliester itp.
• do kamienia naturalnego i sztucznego narażonego na duże odkształcenia 

i niestabilnego wymiarowo pod wpływem oddziaływania wilgoci
• do montażu spieków kwarcowych na płytach meblowych, drzwiach 

i blatach kuchennych
• wysoka elastyczność oraz odporność na odkształcenia i wibracje
• obciążenie ruchem pieszym już po 12 godzinach
• na ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz
• łatwy w aplikacji
• typ i klasa R2T

10 kg

PUNKTÓW
30

KERALASTIC T
WYSOKOELASTYCZNY KLEJ POLIURETANOWO-EPOKSYDOWY 
O DOSKONAŁEJ PRZYCZEPNOŚCI DO WSZELKIEGO RODZAJU 
TRUDNYCH PODŁOŻY, W TYM RÓWNIEŻ GŁADKICH 
I NIECHŁONNYCH, JAK SZKŁO I METAL. DO MONTAŻU PŁYTEK 
CERAMICZNYCH I KAMIENIA NATURALNEGO WEWNĄTRZ 
I NA ZEWNĄTRZ.
• szczególnie zalecany do klejenia płytek na podłożach z metalu, drewna, 

PVC, linoleum itp. 
• do stosowania również na powierzchniach pionowych
• wodoszczelny – naniesiony jako ciągła powłoka zapewnia idealną izolację 

przeciwwilgociową i przeciwwodną 
• nie zawiera w składzie wody, przez co umożliwia bezpieczny montaż 

kamienia naturalnego bardzo wrażliwego na wilgoć (np. marmur Verde Alpi)
• typ i klasa R2T

10 kg

PUNKTÓW
30

KERAPOXY ADHESIVE
DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY O BARDZO 
WYSOKIEJ SILE KLEJENIA, DO MONTAŻU PŁYTEK 
CERAMICZNYCH, KAMIENIA NATURALNEGO ORAZ BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO.
• grubość warstwy do 10 mm 
• do wszystkich rodzajów i formatów płytek ceramicznych
• do montażu wrażliwego na wilgoć kamienia na schodach i parapetach
• do ultrawytrzymałego montażu kształtek ceramicznych i elementów 

kamiennych
• wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
• obciążenie ruchem pieszym już po 10-12 godzinach
• do wewnątrz i na zewnątrz
• na ściany i podłogi
• łatwy w aplikacji
• typ i klasa R2T

PUNKTÓW
30
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t 

ULTRACARE KERANET
PŁYNNY, SKONCENTROWANY PREPARAT CZYSZCZĄCY 
NA BAZIE KWASU, PRZEZNACZONY DO  USUWANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ CEMENTOWYCH I WAPIENNYCH Z CERAMIKI 
ORAZ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW KWASOODPORNYCH. 
IDEALNY DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI PO KLEJENIU 
I SPOINOWANIU, DO USUWANIA WYKWITÓW SOLNYCH, 
KAMIENIA KOTŁOWEGO ORAZ PLAM Z RDZY.
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach
• wysoka wydajność
• czas oczekiwania przed spłukaniem: 5 minut
• może być stosowany do jednotarczowych maszyn czyszczących
• wysoka skuteczność w usuwaniu pozostałości zapraw cementowych 

i zabrudzeń po montażu
• może być rozcieńczany wodą (w stosunku 1:5 – 1:10, czyli 1 część 

ULTRACARE KERANET na 5 – 10 części wody) w zależności od stopnia 
zabrudzenia powierzchni przeznaczonej do czyszczenia

• może być stosowany na wszystkich powierzchniach wykonanych 
z materiałów kwasoodpornych

5 kg

PUNKTÓW
15

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER
SPECJALNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA FUG 
EPOKSYDOWYCH.
• szybka i prosta aplikacja
• gotowy do użycia, dostępny w butelce ze spryskiwaczem
• czas oczekiwania przed spłukaniem: 15-20 minut
• wysoka wydajność
• idealny do czyszczenia podczas montażu
• nadaje się do płytek z gresu porcelanowego, ceramiki i mozaiki szklanej

5 l

PUNKTÓW
45

PULICOL 2000
SPECJALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY W POSTACI ŻELU. 
DO USUWANIA STARYCH KLEJÓW, FARB I LAKIERÓW.
• do usuwania starych klejów z posadzek marmurowych, płytek 

ceramicznych, drewna, betonu, cementowych mas wyrównujących, 
gipsu, metalu itp.

• do usuwania farb z powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych itp.
• do usuwania pozostałości zapraw epoksydowych z różnych powierzchni
• nie zawiera chlorku metylenu

PUNKTÓW
10
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ULTRACOLOR PLUS
ULTRAWYTRZYMAŁA ELASTYCZNA FUGA CEMENTOWA. 
NA WSZYSTKIE TYPY PODŁOŻA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PŁYTEK 
I KAMIENIA NATURALNEGO. 
SZEROKOŚĆ SPOIN DO 20 mm. 
• odporna na pleśnie i grzyby (BioBlock®)
• hydrofobowa i łatwa do utrzymania w czystości (DropE§ect®)
• jednolity kolor bez przebarwień i wykwitów (Ultracolor®)
• umożliwia szybkie użytkowanie powierzchni (FastTrackReady)
• 43 kolory spójne z ofertą silikonu MAPESIL AC
• typ i klasa CG2WA

• superłatwy dobór koloru w Twoim telefonie: APLIKACJA FUGI MAPEI
do pobrania w AppStore i GooglePlay

5 kg

PUNKTÓW
7

KERACOLOR FF
FUGA CEMENTOWA O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH. 
SZEROKOŚĆ SPOIN OD 0 DO 6 mm.
• o niskiej nasiąkliwości – technologia DropE§ect®

• o dużej wytrzymałości na ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• 6 kolorów
• typ i klasa CG2WA

20 kg

PUNKTÓW
10

FLEX FUGA GLAZURNIK
ELASTYCZNA FUGA CEMENTOWA 
DO SPOINOWANIA SZCZELIN 
O SZEROKOŚCI OD 0 DO 6 mm. 
Z EFEKTEM PERŁY.
• efekt perły – ograniczone nasiąkanie wodą
• zwiększona odporność na zabrudzenia i ścieranie 
• bez plam i wykwitów
• 25 kolorów
• typ i klasa CG2WA

5 kg

PUNKTÓW
5
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KERAPOXY CQ
EPOKSYDOWA FUGA-KLEJ ŁATWA W APLIKACJI 
I CZYSZCENIU. ZE ŚRODKIEM BAKTERIOSTATYCZNYM 
I TECHNOLOGIĄ BIOBLOCK®. DO SPOINOWANIA PŁYTEK 
CERAMICZNYCH I MOZAIKI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 
SZEROKOŚĆ SPOIN OD 1 mm.
• certyfikowana odporność na bakterie i pleśń (BioBlock®)
• dopuszczona do kontaktu z żywnością (zgodna z HACCP)
• odporna na działanie agresywnych substancji chemicznych
• nienasiąkliwa
• idealna do spoinowania dużych metraży 
• 17 kolorów
• typ RG jako fuga, typ i klasa R2 jako klej

• superłatwy dobór koloru w Twoim telefonie: APLIKACJA FUGI MAPEI
do pobrania w AppStore i GooglePlay

PUNKTÓW
6

KERAPOXY DESIGN
DEKORACYJNA FUGA EPOKSYDOWA. DO MOZAIKI SZKLANEJ, 
PŁYTEK METALIZOWANYCH, CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH. 
MOŻE BYĆ STOSOWANA JAKO KLEJ. 
SZEROKOŚĆ SPOIN OD 1 mm.
• 32 jednorodne i trwałe kolory
• zmieszana z dodatkiem metalizowanym MAPEGLITTER zyskuje 

brokatowy blask w odcieniach srebra lub złota
• zastosowana jako klej wydobywa głębię koloru mozaiki szklanej 

barwionej w masie
• doskonałe rozwiązanie do basenów, saun, łaźni tureckich, centrów SPA, 

obiektów gastronomicznych i przemysłu spożywczego
• wodoszczelna, nienasiąkliwa, niezwykle łatwa do utrzymania w czystości
• typ RG jako fuga, typ i klasa R2 jako klej

• superłatwy dobór koloru w Twoim telefonie: APLIKACJA FUGI MAPEI
do pobrania w AppStore i GooglePlay

PUNKTÓW
14

KERAPOXY
KWASOODPORNA, EPOKSYDOWA FUGA-KLEJ DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH.  DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENIA 
NATURALNEGO WEWNĄTRZ I NA ZEWNATRZ. 
SZEROKOŚĆ SPOIN OD 1 mm.
• w zakładach przemysłu spożywczego i chemicznego
• w basenach pływackich i termalnych
• w zbiornikach z chemikaliami
• w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia
• w warunkach domowych: w ciągach komunikacyjnych, na blatach kuchennych 

i pasach płytek nad kuchnią, w brodzikach i kabinach prysznicowych
• wodoszczelna i nienasiąkliwa
• dopuszczona do kontaktu z żywnością (zgodna z HACCP)
• 17 kolorów
• typ RG jako fuga, typ i klasa R2 jako klej

• superłatwy dobór koloru w Twoim telefonie: APLIKACJA FUGI MAPEI
do pobrania w AppStore i GooglePlay

10 kg

PUNKTÓW
20



PRODUKTY Z PUNKTAMI 20

MAPEGUM WPS
GOTOWA DO UŻYCIA PŁYNNA FOLIA DO WYKONYWANIA 
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.
• elastyczna
• mostkująca rysy w podłożu
• szybkoschnąca
• montaż płytek już po 12 godzinach
• nie wymaga zbrojenia
• bardzo łatwa i szybka aplikacja

20 kg

PUNKTÓW
27

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY 
DO KABINY PRYSZNICOWEJ
ZESTAW DO WYKONYWANIA IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWYCH W POMIESZCZENIACH NARAŻONYCH 
NA CZĘSTY KONTAKT Z WODĄ, WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.
• zabezpiecza ściany i podłogi przed przeciekaniem wody oraz zawilgoceniem 

konstrukcji, a w efekcie zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni 
w pomieszczeniach mokrych

• w zestawie: 4 kg szybkoschnącej płynnej folii MAPEGUM WPS, 
6 m.b. taśmy uszczelniającej MAPEBAND, 2 mankiety i 1 narożnik

PUNKTÓW
12

MAPEBAND SA
SAMOPRZYLEPNA, ODPORNA NA ALKALIA TAŚMA BUTYLOWA. 
DO STOSOWANIA W ELASTYCZNYCH SYSTEMACH 
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH I PRZECIWWODNYCH 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
• do uszczelniania wąskich i ciężko dostępnych złączy, takich jak miejsca 

między ościeżnicami, progami i podłożem
• do uszczelniania połączeń między różnymi materiałami 

(bitumicznych, cementowych, metalowych, ceramicznych, PVC)
• do przeciwwodnego uszczelniania naroży i złączy między podłogą 

i ścianami tarasu, balkonu i łazienki

25 m.b.

PUNKTÓW
60
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MAPEBAND W
ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA, 
OBUSTRONNIE POKRYTA WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ. 
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
• do uszczelniania naroży i złączy między podłogą i ścianami na tarasach, 

balkonach, w łazienkach i w innych pomieszczeniach mokrych
• odporna na temperaturę w zakresie od -30ºC do +90ºC 
• zapewnia 100% szczelności 
• wytrzymała
• wyjątkowo łatwa w montażu

10 m.b.

PUNKTÓW
15

MAPEBAND W MANKIET
ELASTYCZNY, WODOSZCZELNY MANKIET USZCZELNIAJĄCY, 
OBUSTRONNIE POKRYTY WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ. 
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
• do uszczelniania naroży i złączy między podłogą i ścianami na tarasach, 

balkonach, w łazienkach i w innych pomieszczeniach mokrych
• odporny na temperaturę w zakresie od -30ºC do +90ºC 
• zapewnia 100% szczelności 
• wytrzymały
• wyjątkowo łatwy w montażu
• dostępne rozmiary: 120x120 mm oraz 300x300 mm

12x12 cm

PUNKTY
3

MAPEBAND W NAROŻNIK
ELASTYCZNY, WODOSZCZELNY NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY, 
OBUSTRONNIE POKRYTY WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ. 
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
• do uszczelniania naroży i złączy między podłogą i ścianami na tarasach, 

balkonach, w łazienkach i w innych pomieszczeniach mokrych
• odporny na temperaturę w zakresie od -30ºC do +90ºC 
• zapewnia 100% szczelności 
• wytrzymały
• wyjątkowo łatwy w montażu
• dostępne rodzaje to 90º (wewnętrzny) oraz 270º (zewnętrzny)

PUNKTY
2
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MAPELASTIC TURBO
SZYBKOSCHNĄCA, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA 
USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU. DO WYKONYWANIA 
HYDROIZOLACJI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ ORAZ 
DO POWIERZCHNIOWEJ OCHRONY BETONU.
• elastyczna i bardzo wydajna (1,2 kg/m2 na 1 mm grubości)
• do szybkiego wykonywania powłok uszczelniających, nawet w niskiej 

temperaturze i na zawilgoconych podłożach
• może być stosowana kilka godzin po deszczu
• odporna na działanie promieniowania UV 
• zgodna z zasadami PI-MC-IR, typ i klasa CM01P

36 kg

PUNKTÓW
60

MAPELASTIC
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA 
USZCZELNIAJĄCA NA BAZIE CEMENTU. DO WYKONYWANIA 
HYDROIZOLACJI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. DO OCHRONY 
POWIERZCHNI KONSTRUKCJI BETONOWYCH PRZED 
AGRESYWNYM DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH.
• elastyczna 
• zachowuje zdolność mostkowania pęknięć w podłożu nawet przy -200C
• ponad 300 milionów m2 skutecznie zaizolowanych powierzchni
• zabezpiecza przed wnikaniem CO2 (karbonatyzacją) przez 50 lat
• odporna na działanie siarczanów, chlorków i promieniowania UV
• zgodna z zasadami PI-MC-IR, typ i klasa CM02P

32 kg

PUNKTÓW
36

PLASTIMUL 2K SUPER
SZYBKOSCHNĄCA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA, 
DWUSKŁADNIKOWA HYDROIZOLACJA BITUMICZNA TYPU 
CIĘŻKIEGO O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI I NISKIM SKURCZU.
• elastyczna
• wysoko wydajna: wiaderko 22,9 kg to do 9 m² hydroizolacji przy grubości 

warstwy 3 mm lub 7 m² hydroizolacji przy grubości warstwy 4 mm
• wczesna odporność na deszcz już po 4 godzinach
• szybkoschnąca: możliwość zasypu fundamentów po około 2 dniach
• wysoce odporna na wodę pod ciśnieniem 
• do stosowania w niskiej temperaturze 

PUNKTÓW
30



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI23

MONOLASTIC
JEDNOSKŁADNIKOWA, ELASTYCZNA CEMENTOWA ZAPRAWA 
DO WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI BALKONÓW I ŁAZIENEK.
• doskonałe właściwości robocze i parametry użytkowe potwierdzone 

badaniami (z użyciem 5,4-5,8 l wody zarobowej) 
• zdolność mostkowania rys, w tym także w niskiej temperaturze (-5°C) 
• trwała powłoka hydroizolacyjna przy grubości warstwy zaledwie 2 mm
• doskonała przyczepność do różnych podłoży
• opakowanie można pozostawić otwarte, co nie wpływa negatywnie 

na produkt
• typ i klasa CM01P

PUNKTÓW
26

M-HYDROIZOLACJA BUDOWLANA
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA DO MURÓW 
ORAZ WSZYSTKICH NIEODKSZTAŁCALNYCH PODŁOŻY 
MINERALNYCH, KONSTRUKCJI BETONOWYCH, 
W TYM ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ.
• do uszczelniania ścian piwnic, także od wewnątrz
• do uszczelniania cokołów
• do studni i studzienek
• do uszczelniania zbiorników 
• do powierzchniowej ochrony betonu
• paroprzepuszczalna, mrozoodporna
• do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
• zgodna z zasadami MC-IR

PUNKTÓW
8

PLANISEAL 88
ZAPRAWA CEMENTOWA DO WODOCHRONNEGO 
I PRZECIWWILGOCIOWEGO USZCZELNIANIA MURÓW 
ORAZ WSZYSTKICH NIEODKSZTAŁCALNYCH PODŁOŻY 
MINERALNYCH, KONSTRUKCJI BETONOWYCH, 
W TYM ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ.
• wodoszczelna i paroprzepuszczalna
• o doskonałej przyczepności do podłoża
• o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
• odporna na parcie wody pozytywne i negatywne
• przeznaczona do kontaktu z wodą pitną
• zgodna z zasadami MC-IR

PUNKTÓW
10



PRODUKTY Z PUNKTAMI 24

MAPEFLEX AC3
AKRYL O GŁADKIM WYKOŃCZENIU DO ELASTYCZNEGO 
WYPEŁNIANIA PĘKNIĘĆ, RYS I SZCZELIN O SZEROKOŚCI DO 
25 mm. PO UTWARDZENIU NADAJE SIĘ DO POMALOWANIA.
• doskonała przyczepność
• łatwa aplikacja
• na powierzchnie pionowe i poziome
• odporny na wilgoć i zmianę temperatury
• przyspieszone utwardzanie
• dostępny w kolorze białym i szarym

PUNKT
1

MAPEFLEX MS CRYSTAL
ELASTYCZNY, TRANSPARENTNY USZCZELNIACZ I KLEJ 
HYBRYDOWY O WYSOKIM MODULE SPRĘŻYSTOŚCI. 
NADAJE SIĘ NA WILGOTNE PODŁOŻA.
• wysoka przyczepność, również na podłożach wilgotnych 
• gładki, nadający się do pomalowania 
• odporny na wysoką i niską temperaturę (od -20°C do +80°C) 
• dopuszczalne odkształcenia do 20%

PUNKTÓW
5

MAPENET 150 / MAPETHERM NET 150
ODPORNA NA ALKALIA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO. 
DO WZMACNIANIA POWŁOK USZCZELNIAJĄCYCH 
I JAKO ELEMENT WARSTWY ZBROJONEJ 
W SYSTEMACH OCIEPLEŃ.
• zgodna z wytycznymi ETAG 004
• kolor: niebieska z nadrukiem
• splot: gazejski
• waga: ≥ 150 g/m² (± 5%)
• wymiary: 1,1 m x 50 m

50 m.b.

PUNKTÓW
15



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI25

EPORIP
NIEZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKÓW KLEJ EPOKSYDOWY. 
DO MONOLITYCZNEGO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, 
JAKO WARSTWA SCZEPNA ORAZ DO SCALANIA PĘKNIĘĆ 
W PODKŁADACH.
• do trwałego zespalania pęknięć w posadzkach i podkładach cementowych 
• do trwałego wiązania starego betonu ze świeżym, do zespalania elementów 

betonowych prefabrykowanych i lanych oraz do klejenia elementów 
betonowych i stalowych (w przypadku, gdy wymagane jest 
ich trwałe połączenie)

• dzięki wysokiej sile klejenia powstaje bardzo mocne połączenie pomiędzy 
starym i świeżym betonem

10 kg

PUNKTÓW
50

EPORIP TURBO
BARDZO SZYBKO TWARDNIEJĄCY KLEJ DO ZESPALANIA RYS 
W PODKŁADACH I WYKONYWANIA DROBNYCH NAPRAW. 
NA BAZIE ŻYWICY POLIESTROWEJ.
• do szybkiego zszywania pęknięć w podłożach mineralnych
• do szybkiej naprawy małych ubytków 

(jako zaprawa – po dodaniu suchego piasku kwarcowego)
• jako szybki klej do betonu, ceramiki, metalu
• czas wiązania: 20-30 minut

PUNKTY
4

ADESILEX PG4
KLEJ EPOKSYDOWY O WŁAŚCIWOŚCIACH TIKSOTROPOWYCH, 
MODYFIKOWANY REOLOGICZNIE.
• do mocowania syntetycznych taśm w systemach izolacji przeciwwodnych
• do naprawy, uszczelniania i klejenia elementów na podłożach betonowych, 

zbrojonym betonie, metalu i kamieniu naturalnym
• łatwy do nakładania pacą na powierzchniach poziomych i pionowych
• spełnia wymagania normy PN-EN 1504-4

6 kg

PUNKTÓW
30
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TOPCEM PRONTO C35
CEMENTOWY PODKŁAD PODŁOGOWY O BARDZO WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI.
• układanie płytek już po 24 godzinach 
• idealny również pod parkiet i posadzki żywiczne
• do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka 
• do pomieszczeń technicznych, magazynów, hal produkcyjnych i garaży
• do pomieszczeń mokrych, na tarasy, balkony i do basenów 
• na ogrzewanie podłogowe
• typ i klasa CT C35-F6 A9 A1FL

PUNKTY
3

TOPCEM PRONTO C25
CEMENTOWY PODKŁAD PODŁOGOWY.
• układanie płytek już po 48 godzinach 
• pod płytki, kamień, panele i wykładziny 
• do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej
• do pomieszczeń mokrych, na tarasy i balkony
• na ogrzewanie podłogowe
• typ i klasa CT C25-F5 A12 A1FL

PUNKT
1

TOPCEM
SPECJALNE SPOIWO HYDRAULICZNE DO WYKONYWANIA 
PODKŁADÓW (JASTRYCHÓW) O NORMALNYM CZASIE 
WIĄZANIA I SZYBKIM CZASIE SCHNIĘCIA (4 DNI).
• do wykonywania podkładów o kontrolowanym skurczu, związanych 

z podłożem (od 10 do 35 mm) lub pływających (od 35 do 60 mm), 
wewnątrz i na zewnątrz

• twardnieje w ciągu 24 godzin i schnie w ciągu 4 dni – niezależnie 
od grubości warstwy

• montaż płytek ceramicznych po 24 godzinach
• montaż kamienia naturalnego po 2 dniach
• montaż parkietu po 4 dniach

PUNKTY
4



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI27

ULTRASCREED EXPRESS
BŁYSKAWICZNA POSADZKA CEMENTOWA.
• bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie: min. 30 N/mm2

• do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka 
• do pomieszczeń mokrych, na tarasy, balkony i do basenów 
• pod płytki, kamień, panele, parkiet, wykładziny i powłoki żywiczne 
• do pomieszczeń mocno obciążonych (garaże, kotłownie, warsztaty itp.)
• na ogrzewanie podłogowe
• typ i klasa CT C30-F6 A9 A1FL

PUNKTY
3

ULTRASCREED EASY
POSADZKA CEMENTOWA.
• wytrzymałość na ściskanie: min. 20 N/mm² 
• pod płytki, kamień, panele i wykładziny  
• do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej 
• do pomieszczeń mokrych, na tarasy, balkony
• na ogrzewanie podłogowe
• typ i klasa CT C20-F5 A12 A1FL

PUNKT
1

DYBLE DYLATACYJNE DO JASTRYCHÓW
ELASTYCZNE DYBLE DYLATACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
USZKODZENIU PODŁOGI W OBRĘBIE DYLATACJI.
• do wszystkich rodzajów jastrychów mineralnych, 

w tym również do podkładów z wbudowanym systemem grzewczym
• zapobiegają tzw. klawiszowaniu jastrychów, w których występują szczeliny 

dylatacyjne
• chronią posadzki z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, drewna itp. 

przed uszkodzeniami
• umożliwiają wyeliminowanie lub redukcję ilości dylatacji na powierzchni 

okładziny lub przeniesienie dylatacji w inne miejsce (w połączeniu 
z włókniną MAPETEX VLIES i wysokoodkształcalnymi klejami 
klasy C2 S2 MAPEI)

PUNKTÓW
20
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ECO PRIM GRIP PLUS
UNIWERSALNY, GOTOWY DO UŻYCIA GRUNT SCZEPNY 
NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH W DYSPERSJI WODNEJ, 
Z DODATKIEM KRUSZYWA KWARCOWEGO. NA PODŁOŻA 
GŁADKIE, O ZMNIEJSZONEJ CHŁONNOŚCI I NIECHŁONNE.
• uniwersalny (preparat gruntujący i warstwa sczepna w jednym)
• gotowy do użycia
• ekologiczny (bezrozpuszczalnikowy, praktycznie bezwonny, o bardzo niskiej 

zawartości lotnych związków organicznych)
• szybkoschnący (od 15 do 60 min.)
• o wysokiej przyczepności do różnych podłoży
• do stosowania jako grunt na płytki ceramiczne, lastryko, beton, OSB, MFP 

i metal oraz pod tynki, gładzie, masy samopoziomujące i kleje 
• do stosowania jako warstwa sczepna pod tynki cementowe i cementowo-

wapienne, aplikowane na beton, wibroprasowane bloczki betonowe oraz 
mury ceglane

10 kg

PUNKTÓW
15

DO WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ

APLIKACJATEMPERATURA
STOSOWANIA

+35̊ C
+5̊ C

MOŻLIWOŚĆ
ROZCIEŃCZANIA

H20

1:3 z wodą

CZAS
SCHNIĘCIA

15-60 min
po 15
min

maksymalna
wydajność
do 800 m2

1:3 z wodą

20 l

PUNKTÓW
30PRIMER G PRO

ULTRAWYDAJNY, SZYBKOSCHNĄCY KONCENTRAT 
GRUNTUJĄCY.
• większa kontrola aplikacji 

dzięki zabarwieniu
• gwarancja najwyższej przyczepności
• multifunkcyjny – wiele zastosowań
• wysoka zdolność penetracji

20 l

PUNKTÓW
12MAPEGRUNT PLUS

GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT UNIWERSALNY.
• zwiększa przyczepność i wyrównuje chłonność
• konsoliduje powierzchnię
• szybkoschnący i wydajny
• do wewnątrz i na zewnątrz

DO WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ

APLIKACJATEMPERATURA
STOSOWANIA

+35̊ C
+5̊ C

MOŻLIWOŚĆ
ROZCIEŃCZANIA

H20

1:1 z wodą

CZAS
SCHNIĘCIA

15-120 min



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI29

25 kg

PUNKTÓW
60PLANICRETE

SYNTETYCZNY LATEKS DO USZLACHETNIANIA ZAPRAW 
CEMENTOWYCH I WYKONYWANIA WARSTW SCZEPNYCH.
• poprawia mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek 

cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) 
cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. 

• również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, 
stosowanych do zespalania świeżych warstw wyrównujących 
z już istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy 
uszkodzeń w podłożach cementowych itp.

DO WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ

APLIKACJATEMPERATURA
STOSOWANIA

+35̊ C
+5̊ C

MOŻLIWOŚĆ
ROZCIEŃCZANIA

H20

1:1 z wodą

CZAS
SCHNIĘCIA

15-120 min
po 15
min

M-GRUNT UNI
SZYBKOSCHNĄCY GRUNT UNIWERSALNY.
• wysoka wydajność i zdolność penetracji
• wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność 
• redukuje i ujednolica chłonność podłoża
• do wewnątrz i na zewnątrz 20 l

PUNKTÓW
10

M-GRUNT
GŁĘBOKO PENETRUJĄCY GRUNT BUDOWLANY.
• gotowy do użycia
• do podłoży chłonnych
• do wewnątrz i na zewnątrz
• pod zaprawy, kleje, gładzie, tapety i farby wewnętrzne 20 l

PUNKTÓW
8

DO WEWNĄTRZ
NA ZEWNĄTRZ

APLIKACJATEMPERATURA
STOSOWANIA

+35̊ C
+5̊ C

GOTOWY
DO UŻYCIA

CZAS
SCHNIĘCIA

15-120 min
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ULTRAPLAN RENOVATION
SZYBKOWIĄŻĄCA, WZMOCNIONA WŁÓKNAMI 
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA. 
DO STOSOWANIA W WARSTWIE OD 3 DO 40 mm.
• stabilna wymiarowo na trudnych podłożach
• do wyrównywania, wygładzania i usuwania różnic w poziomie nowych 

lub już istniejących podłoży – w tym również stabilnych podłóg drewnianych 
i drewnopochodnych

• na podłoża narażone na obciążenia, w tym również użytkowanie mebli 
na kółkach

• może być stosowana na systemy ogrzewania podłogowego
• obciążenie ruchem pieszym już po ok. 4-5 godzinach
• typ i klasa CT C25-F6 A1FL

PUNKTÓW
6

ULTRAPLAN TERMO
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI, SZYBKOTWARDNIEJĄCA 
I WYSOCE PŁYNNA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA, O WYSOKIM 
WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA (λ = 1,727 W/mK), 
DO ZALEWANIA SYSTEMÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO.
• do wodnych i elektrycznych systemów ogrzewania o małej grubości  
• pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
• pod posadzki pływające (panele laminowane itp.)
• do wyrównywania tradycyjnych podłoży cementowych i anhydrytowych
• wysoka stabilność i efektywność grzewcza 
• montaż okładzin już po min. 12 godzinach
• typ i klasa CT C20-F4 A1FL

PUNKTÓW
6

ULTRAPLAN ECO 20
SZYBKOTWARDNIEJĄCA, SZYBKOSCHNĄCA, 
SAMOPOZIOMUJĄCA MASA WYRÓWNUJĄCA 
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. 
GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ WARSTWY OD 1 DO 15 mm.
• pod wykładziny PVC, tekstylne, kauczukowe, 

linoleum i panele podłogowe (pływające)
• bardzo dobry rozpływ
• duża wydajność
• na ogrzewanie podłogowe
• twardnieje bezskurczowo
• ruch pieszy po ok. 3 godzinach
• typ i klasa CT C20-F5 A1FL

PUNKTÓW
6



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI31

ULTRAPLAN MAXI
UNIWERSALNA, SZYBKOTWARDNIEJĄCA, SAMOPOZIOMUJĄCA 
MASA SZPACHLOWA POD WSZYSTKIE RODZAJE POKRYĆ 
PODŁOGOWYCH. GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ WARSTWY 
OD 3 DO 40 mm.
• pod okładziny drewniane każdego rodzaju i formatu, panele laminowane, 

wykładziny (PVC, linoleum, kauczukowe i tekstylne) oraz okładziny 
ceramiczne i kamienne

• na podłoża narażone na obciążenia, w tym również użytkowanie mebli na 
kółkach

• na podkłady z ogrzewaniem podłogowym
• najwyższa odporność (C35 – F7)
• bardzo dobry rozpływ i duża wydajność
• obciążenie ruchem pieszym już po ok. 3 godzinach
• typ i klasa CT C35-F7 A2FL -s1

PUNKTÓW
8

PLANOLIT 115
SAMOPOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA NA BAZIE 
CEMENTU, DO WYKONYWANIA WARSTW WYRÓWNUJĄCYCH 
O GRUBOŚCI 1-15 mm.
• pod wykładziny elastyczne, tekstylne i naturalne
• pod podłogi winylowe LVT, przyklejane i układane luzem
• pod posadzki pływające (np. panele laminowane) 
• do wyrównywania tradycyjnych podłoży cementowych i anhydrytowych
• montaż okładzin już po min. 24 godzinach
• typ i klasa CT C20-F5 A1FL

PUNKTÓW
6

PLANOLIT 330
CEMENTOWA, SAMOPOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA 
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI, O GRUBOŚCI POJEDYNCZEJ 
WARSTWY 3-30 mm.
• pod wszelkiego rodzaju wykładziny elastyczne i tekstylne
• pod podłogi winylowe LVT
• pod posadzki pływające (podłogi drewniane wielowarstwowe 

i panele laminowane) 
• do wyrównywania tradycyjnych podłoży cementowych i anhydrytowych, 

również tych z wbudowanym ogrzewaniem 
• montaż okładzin już po min. 24 godzinach
• typ i klasa CT C25-F6 A1FL

PUNKTÓW
6
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NOVOPLAN MAXI
SZYBKOTWARDNIEJĄCA, ZBROJONA WŁÓKNAMI, 
PŁYNNA ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA 
I WYRÓWNYWANIA PODKŁADÓW OGRZEWANYCH.
• do wodnych i elektyrycznych systemów ogrzewania 
• wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (λ = 1,727 W/mK)
• na podłoża cementowe, anhydrytowe oraz już istniejące posadzki
• pod płytki ceramiczne, kamień naturalny i panele
• montaż okładzin już po min. 12 godzinach
• typ i klasa CT C20-F4 A1FL

PUNKTÓW
6

NOVOPLAN 21
SZYBKOTWARDNIEJĄCA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA 
O BARDZO DOBRYM ROZPŁYWIE. 
GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ WARSTWY OD 1 DO 10 mm.
• do wyrównywania podłoży wewnątrz budynków – również tych 

ogrzewanych, narażonych na intensywny ruch pieszy oraz użytkowanie 
mebli na kółkach

• idealna do wygładzania powierzchni porowatych
• pod wykładziny tekstylne i PVC oraz panele podłogowe (pływające)
• twardnieje bezskurczowo
• ruch pieszy już po 3 godzinach
• typ i klasa CT C25-F6 A2FL-s1

PUNKTÓW
6

NOVOPLAN ECO 20
SZYBKOSCHNĄCA I SZYBKOTWARDNIEJĄCA  
SAMOPOZIOMUJĄCA MASA SZPACHLOWA DO WYKONYWANIA 
WARSTW WYRÓWNUJĄCYCH O GRUBOŚCI 1-15 mm.
• pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
• pod posadzki pływające (panele laminowane itp.) i wykładziny
• do wyrównywania tradycyjnych podłoży cementowych i anhydrytowych
• montaż okładzin już po min. 24 godzinach
• typ i klasa CT C20-F5 A1FL

PUNKTÓW
6



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI33

M-ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
CEMENTOWA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 
O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI, 
DO STOSOWANIA W WARSTWIE OD 3 DO 50 mm.
• do wyrównywania, szpachlowania i miejscowych napraw
• do pomieszczeń mokrych i na podłoża ogrzewane 
• idealna pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, panele, tynki, 

gładzie gipsowe itp.
• do wyrównywania i miejscowych napraw podkładów i tynków, betonu, 

gazobetonu oraz murów: ceglanych, z pustaków ceramicznych 
i silikatowych oraz z bloczków betonowych

• mrozo- i wodoodporna
• typ i klasa CT C20-F5 A1FL, GP-CS IV

PUNKTY
2

NIVOPLAN PLUS
CEMENTOWA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA DO ŚCIAN I PODŁÓG 
O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI.
• grubość warstwy od 3 do 50 mm
• szybki czas wiązania
• łatwość aplikacji
• idealna do wyrównywania, szpachlowania i miejscowych napraw
• mrozo- i wodoodporna
• typ i klasa CT C20-F5 A1FL, GP-CS IV

PUNKTY
2

MAPEKLINKER
SPECJALNIE MODYFIKOWANA, OGRANICZAJĄCA RYZYKO 
WYSTĄPIENIA WYKWITÓW, HYDROFOBOWA ZAPRAWA 
CEMENTOWA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI I ODPORNOŚCI 
NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH. 
DO MUROWANIA I FUGOWANIA DEKORACYJNYCH MURÓW 
I KONSTRUKCJI Z CEGŁY KLINKIEROWEJ.
• do wznoszenia murów z cegieł licowych i klinkierowych 

z jednoczesnym wykonaniem spoin
• do murowania kominów, ogrodzeń, murków oporowych fundamentów, 

ścian konstrukcyjnych itp.
• do spoinowania szczelin między cegłami klinkierowymi
• do fugowania ścian z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnątrz 

budynków
• typ i klasa CG2WA, G-M15

PUNKTÓW
5
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MAPEFILL PRO
BEZSKURCZOWA ZAPRAWA O WYSOKIEJ CIEKŁOŚCI 
DO WYKONYWANIA ZAKOTWIEŃ I PODLEWEK.
• do osadzania kotew i śrub oraz montażu urządzeń mechanicznych, 

prefabrykowanych elementów, konstrukcji stalowych, turbin, obrabiarek 
i innych maszyn na fundamentach betonowych 

• zalecana do wypełniania sztywnych połączeń między elementami 
betonowymi i jako zaprawa do wykonywania podlewek pod słupy 
i ciosy podłożyskowe 

• wysoka wczesna wytrzymałość na ściskanie (po 24 godzinach – 25 N/mm2) 
oraz bardzo dobra przyczepność do betonu i stali 

• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-6

PUNKTÓW
6

PLANITOP 400
SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA O REGULOWANYM SKURCZU 
I WŁAŚCIWOŚCIACH TIKSOTROPOWYCH. DO NAPRAW 
BETONU ZBROJONEGO W ZAKRESIE OD 1 DO 40 mm.
• do lokalnych napraw posadzek, uszkodzonych narożników, belek i słupów
• do napraw elementów konstrukcji żelbetowych
• naprawiane powierzchnie mogą być poddane obciążeniom już po kilku 

godzinach od aplikacji
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 

wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych

25 kg

PUNKTÓW
6

LAMPOCEM
SZYBKOTWARDNIEJĄCA I SZYBKOWIĄŻĄCA, GOTOWA 
DO UŻYCIA BEZSKURCZOWA ZAPRAWA MONTAŻOWA.
• do osadzania śrub, kotew, ram, a także do zewnętrznego zamykania rys
• do szybkiego montażu różnego rodzaju elementów do betonu na 

powierzchniach poziomych i pionowych (bez konieczności użycia szalunku)
• krótki czas wiązania (3 minuty)

25 kg

PUNKTÓW
6



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI35

MAPEGROUT 430
DROBNOZIARNISTA, TIKSOTROPOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA 
O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE NA POZIOMIE 30 N/mm2

Z DODATKIEM WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O REGULOWANYM 
SKURCZU. GRUBOŚĆ WARSTWY OD 5 DO 35 mm W JEDNYM 
CYKLU.
• do napraw konstrukcji balkonów i tarasów, naprawy słupów, schodów, 

belek itp., jak również do naprawy mostów i zbiorników wodnych, 
elementów prefabrykowanych i wyrównywania powierzchni betonu 

• aplikacja ręczna lub mechaniczna
• wysoki komfort nakładania i wyrównywania
• o wysokiej przyczepności do betonu
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 

wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych

PUNKTÓW
6

MAPEGROUT 450 THIXO
TIKSOTROPOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA O WYSOKIEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI, REGULOWANYM SKURCZU, WZMOCNIONA 
WŁÓKNAMI SYNTETYCZNYMI, DO NAPRAWY PIONOWYCH 
I POZIOMYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH.
• o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na zginanie i ściskanie
• moduł sprężystości i odkształcalności termicznej oraz wskaźnik 

przepuszczalności pary wodnej porównywalny z betonem wysokiej jakości
• wodoszczelna
• o wysokiej przyczepności do starego betonu, pod warunkiem dobrego 

przygotowania i nasączenia podłoża wodą oraz przygotowania prętów 
zbrojeniowych uprzednio zabezpieczonych preparatem

• o wysokiej odporności na ścieranie
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 

wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych

PUNKTÓW
6

MAPEGROUT SV SMART
SZYBKOWIĄŻĄCA I SZYBKOTWARDNIEJĄCA CEMENTOWA 
ZAPRAWA NAPRAWCZA O WYSOKIEJ CIEKŁOŚCI 
I KONTROLOWANYM SKURCZU, STOSOWANA DO NAPRAW 
POWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ OSADZANIA ELEMENTÓW 
UZBROJENIA ULIC W TEMPERATURZE DO -5°C.
• przeznaczona do naprawy chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
• montaż ogrodzeń, krawężników i barier ochronnych, studzienek ściekowych 

i szybów rewizyjnych 
• odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 

wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych

PUNKTÓW
10



PRODUKTY Z PUNKTAMI 36

MAPETHERM WOOL DO WEŁNY
SZARA ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PŁYT Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW W SYSTEMACH 
ETICS ORAZ PRZY OCIEPLANIU STROPÓW I PIWNIC.
• wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i wełny
• łatwa do nakładania i plastyczna
• przepuszczalna dla pary wodnej
• mrozoodporna
• elastyczna
• wodoodporna
• wiąże bez skurczu
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
6

MAPETHERM DO STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PŁYT 
TERMOIZOLACYJNYCH ZE STYROPIANU PRZY OCIEPLANIU 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE ETICS.
• plastyczna konsystencja 
• wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu
• łatwa do nakładania i szpachlowania
• odporna na zmiany termiczne
• wiąże bez skurczu
• mrozoodporna
• przepuszczalna dla pary wodnej
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
5

MAPETHERM ST DO STYROPIANU
ZAPRAWA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH 
PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW.
• dobra przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu
• odporna na warunki atmosferyczne
• przepuszczalna dla pary wodnej 
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +25°C

PUNKTY
3



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI37

MAPETHERM WOOL DO SIATKI
SZARA ZAPRAWA KLEJOWA DO SZPACHLOWANIA SIATKI NA 
WEŁNIE MINERALNEJ I MOCOWANIA PŁYT Z WEŁNY 
PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW W SYSTEMACH ETICS.
• wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i wełny
• elastyczna, łatwa do nakładania i szpachlowania
• odporna na uderzenia i zmiany termiczne
• przepuszczalna dla pary wodnej
• mrozoodporna 
• wiąże bez skurczu
• wodoodporna
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
7

MAPETHERM DO SIATKI
ZAPRAWA KLEJOWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ 
SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I MOCOWANIA STYROPIANU 
PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW W SYSTEMACH ETICS.
• plastyczna konsystencja ułatwiająca rozprowadzanie
• podwyższona przyczepność i elastyczność
• wiąże bez skurczu i spękań
• mrozoodporna
• przepuszczalna dla pary wodnej
• odporna na zmiany termiczne i uderzenia
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
6

MAPETHERM SI DO SIATKI
ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ 
Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW 
W SYSTEMACH ETICS.
• dobra przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu
• odporna na warunki atmosferyczne i zmiany termiczne
• odporna na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia
• przepuszczalna dla pary wodnej
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +25°C

PUNKTY
4



PRODUKTY Z PUNKTAMI 38

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS
TYNK ELASTOMEROWY O STRUKTURZE BARANKA, 
DEKORACYJNO-OCHRONNY STANOWIĄCY WARSTWĘ 
WYKOŃCZENIOWĄ PRZY OCIEPLANIU I RENOWACJI BUDYNKÓW.
• wysoko elastyczny i trwały
• o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i uderzenia
• wzmocniony włóknami – mostkuje rysy
• odporny na rozwój grzybów i glonów 

PUNKTÓW
25

na glony
i grzyby

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

na smog
i zanieczyszczenia

powietrza

na wodę i wilgoć 
z powietrza

ODPORNY

MAPE-MOSAIC
DEKORACYJNA MASA TYNKARSKA DO WYKONYWANIA 
CIENKOWARSTWOWYCH WYPRAW TYNKARSKICH W MIEJSCACH 
SZCZEGÓLNIE OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWO, NP. PODMURÓWKI, 
KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE, SŁUPY, COKOŁY.
• wytrzymała mechanicznie i trwała
• odporna na zabrudzenia
• łatwa do utrzymania w czystości
• 56 kompozycji kolorystycznych

PUNKTÓW
15

na glony
i grzyby

na brud na smog
i zanieczyszczenia

powietrza

na uszkodzenia
mechaniczne

ODPORNA

PLANITOP MINERAL
MINERALNY TYNK CIENKOWARSTWOWY.
• odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV
• naturalnie odporny na porastanie grzybów i glonów
• niepalny
• paroprzepuszczalny
• granulacja 1,5 mm i 2,0 mm

PUNKTÓW
5



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI39

MAPETHERM FIBER
BIAŁA ZAPRAWA KLEJOWA WZMOCNIONA WŁÓKNAMI 
DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ 
W SYSTEMACH ETICS PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW 
STYROPIANEM I WEŁNĄ MINERALNĄ.
• plastyczna konsystencja ułatwiająca pracę
• wydłużony do 30 min czas schnięcia otwartego
• podwyższona przyczepność i elastyczność
• paroprzepuszczalna
• wiąże bez skurczu i spękań
• odporna na zmiany temperaturowe i uszkodzenia mechaniczne
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
8

MAPETHERM FLEX RP
BEZCEMENTOWA, LEKKA I WZMOCNIONA WŁÓKNAMI MASA 
WYGŁADZAJĄCA I PODKŁAD DO WYKONYWANIA WARSTWY 
ZBROJONEJ SIATKĄ I WYKOŃCZENIOWEJ.
• znacząco zwiększa elastyczności powłoki w miejscu zastosowania
• umożliwia wypełnienie pęknięć
• gładka (granulacja ≤0,5 mm)
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
20

na uszkodzenia
mechaniczne

ODPORNA
na glony
i grzyby

UNIVERSAL BASE COAT
BARWIONY PODKŁAD GRUNTUJĄCY Z MIKROWYPEŁNIACZEM 
DO STOSOWANIA POD TYNKI I FARBY.
• wyrównuje chłonność podłoża
• zwiększa przyczepność tynku, farby do podłoża
• ułatwia nakładanie tynku, zwiększając jego wydajność
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

20 kg

PUNKTÓW
15

na glony
i grzyby

ODPORNY



PRODUKTY Z PUNKTAMI 40

SILANCOLOR TONACHINO
TYNK SILIKONOWY O STRUKTURZE BARANKA 
DO STOSOWANIA JAKO WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 
PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW.
• elastyczny
• łatwy do nakładania i zacierania
• hydrofobowy i paroprzepuszczalny
• do aplikacji ręcznej i maszynowej
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTY
22

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

na smog
i zanieczyszczenia

powietrza

na brud na glony
i grzyby

ODPORNY

SISICOLOR TONACHINO
TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY O STRUKTURZE BARANKA 
DO STOSOWANIA JAKO WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 
PRZY OCIEPLANIU I RENOWACJI BUDYNKÓW.
• niezwykle trwały
• o wysokiej przyczepności 
• łatwy do utrzymania w czystości
• elastyczny

PUNKTÓW
18

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

na smog
i zanieczyszczenia

powietrza

na 
promieniowanie 

UV

na glony
i grzyby

ODPORNY

ACRYCOLOR TONACHINO
TYNK AKRYLOWY O STRUKTURZE BARANKA DO STOSOWANIA 
JAKO WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PRZY OCIEPLANIU BUDYNKÓW.
• elastyczny
• tworzy szczelną powłokę łatwą do zmywania mechanicznego
• nadaje powierzchni matowe wykończenie
• możliwy do aplikowania ręcznego i mechanicznego

PUNKTÓW
15

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

łatwy do umyciana glony
i grzyby

ODPORNY



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI41

SILANCOLOR PITTURA
FASADOWA FARBA SILIKONOWA DO STOSOWANIA JAKO 
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA I DO ODŚWIEŻANIA ELEWACJI.
• samoczyszcząca i elastyczna
• odporna na działanie agresywnego środowiska
• odporna na wodę
• przepuszczalna dla pary wodnej

20 kg

PUNKTÓW
28

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

na smog
i zanieczyszczenia

powietrza

na brud na glony
i grzyby

ODPORNA

na glony
i grzyby

SISICOLOR PITTURA
FASADOWA FARBA SILIKATOWO-SILIKONOWA DO STOSOWANIA 
JAKO WARSTWA WYKOŃCZENIOWA I DO ODŚWIEŻANIA ELEWACJI.
• niezwykle trwała
• paroprzepuszczalna
• zapewnia długotrwałą ochronę i czystość elewacji
• elastyczna

PUNKTY
22

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

na smog
i zanieczyszczenia

powietrza

na brudODPORNA

ACRYCOLOR PITTURA
FASADOWA FARBA AKRYLOWA DO STOSOWANIA JAKO 
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA I DO ODŚWIEŻANIA ELEWACJI.
• elastyczna
• stanowi warstwę ochronną dla podłoża 
• nadaje powierzchni matowe wykończenie
• doskonale wypełnia powierzchnię

PUNKTÓW
20

na glony
i grzyby

na niekorzystne 
warunki

atmosferyczne

ODPORNA



PRODUKTY Z PUNKTAMI 42

SILANCOLOR PRIMER
GŁĘBOKO PENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY
NA BAZIE MIKROCZĄSTECZKOWYCH ŻYWIC SILIKONOWYCH 
W DYSPERSJI WODNEJ DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI 
ŚCIAN PRZED NAKŁADANIEM FARB I TYNKÓW 
SILIKONOWYCH.
• redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża
• poprawia przyczepność farb i tynków silikonowych
• wspomaga proces wiązania
• bezzapachowy i bezrozpuszczalnikowy
• możliwość stosowania w temperaturze powyżej +10°C

PUNKTÓW
15

SILANCOLOR PRIMER PLUS
ODPORNY NA GRZYBY I GLONY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY 
PREPARAT GRUNTUJĄCY NA BAZIE MIKROCZĄSTECZKOWYCH 
ŻYWIC SILIKONOWYCH W DYSPERSJI WODNEJ DO STOSOWANIA 
NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ (W RAMACH PRZYGOTOWANIA 
POWIERZCHNI ŚCIAN PRZED NAKŁADANIEM FARB I TYNKÓW 
SILIKONOWYCH).
• bezzapachowy i bezrozpuszczalnikowy
• redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, które zyskuje 

właściwości hydrofobowe, nie tracąc przy tym właściwości dyfuzyjnych
• BioBlock®, DropE§ect®

• możliwość stosowania w temperaturze powyżej +10°C

PUNKTÓW
15

MALECH
GŁĘBOKO PENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY NA BAZIE 
MIKROCZĄSTECZKOWYCH ŻYWIC AKRYLOWYCH W DYSPERSJI 
WODNEJ NADAJĄCY POWIERZCHNI GŁADKIE WYKOŃCZENIE. 
WARSTWA SCZEPNA.
• redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża
• wiąże pył w podłożu i ogranicza powstawanie wykwitów 
• poprawia przyczepność farb i tynków akrylowych
• bezzapachowy i bezrozpuszczalnikowy
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
12



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI43

SILANCOLOR BASE COAT
BARWIONY PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA BAZIE ŻYWIC 
SILIKONOWYCH, Z MIKROWYPEŁNIACZEM KWARCOWYM 
W DYSPERSJI WODNEJ.
• redukuje nasiąkliwość podłoża
• wzmacnia podłoże
• poprawia przyczepność tynku silikonowego
• wyrównuje nierówności podłoża
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

PUNKTÓW
15

DURSILITE BASE COAT
PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD FARBY WEWNĘTRZNE.
• do malowania ścian i sufitów
• zawiera bardzo drobny wypełniacz wyrównujący nierówności
• poprawia krycie szczególnie przy intensywnych kolorach
• na wszystkie typy podłoży mineralnych
• poprawia przyczepność farby do podłoża
• wyrównuje chłonność podłoża
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

20 kg

PUNKTÓW
15

DURSILITE
WODOROZCIEŃCZALNA, DEKORACYJNA FARBA LATEKSOWA 
NA BAZIE MODYFIKOWANYCH ŻYWIC WINYLOWO-AKRYLOWYCH 
DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
• obniżona przyczepność brudu 
• zmywalna, odporna na szorowanie
• przepuszczalna dla pary wodnej 
• nadaje powierzchni aksamitnie gładkie, matowe wykończenie 
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +30°C

20 kg

PUNKTÓW
20



PRODUKTY Z PUNKTAMI 44

DURSILITE PLUS
WODOROZCIEŃCZALNA, DEKORACYJNA FARBA 
NA BAZIE MODYFIKOWANYCH ŻYWIC AKRYLOWYCH, 
GŁĘBOKO MATOWA, ODPORNA NA GRZYBY 
I PRZEPUSZCZALNA DLA PARY WODNEJ. 
DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
• o wysokiej odporności na szorowanie oraz obniżonej przyczepności brudu
• powierzchnie pomalowane farbą DURSILITE PLUS są odporne na grzyby
• zmywalna, matowa
• wodorozcieńczalna
• przepuszczalna dla pary wodnej
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

20 kg

PUNKTÓW
20

DURSILITE MATT
WODOROZCIEŃCZALNA, DEKORACYJNA FARBA 
GŁĘBOKO MATOWA NA BAZIE MODYFIKOWANYCH 
ŻYWIC WINYLOWO-AKRYLOWYCH 
DO MALOWANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW.
• zmywalna, odporna na szorowanie 
• przepuszczalna dla pary wodnej 
• nadaje powierzchni aksamitnie gładkie, matowe wykończenie 
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

20 kg

PUNKTÓW
15

COLORITE MATT
WODOROZCIEŃCZALNA, DEKORACYJNA FARBA MATOWA NA 
BAZIE MODYFIKOWANYCH ŻYWIC WINYLOWYCH 
DO MALOWANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW.
• zmywalna 
• nadaje powierzchni gładkie, matowe wykończenie 
• o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej 
• możliwość stosowania w temperaturze od +5°C do +35°C

20 kg

PUNKTÓW
10



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI45
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UBRANIA ROBOCZE 48

PROFESJONALNE 
OGRODNICZKI ROBOCZE
Klasyczne ogrodniczki robocze szyte na zlecenie 
z uwzględnieniem zgłaszanych próśb naszych wykonawców. 
Zrobione z wytrzymałego materiału o dużej zawartości bawełny, 
dzięki czemu są miękkie i wygodne do noszenia 
nawet przez cały dzień, a wewnętrzne szwy stanowią 
dobre wzmocnienie spodni w miejscach 
szczególnie podatnych na rozerwanie. 

Nasze ogrodniczki cechuje funkcjonalność – duża liczba kieszeni, 
naszyte dodatkowe kieszonki na nakolanniki oraz uchwyty 
na narzędzia, sprawiają, że są świetne jako spodnie robocze. 
Dostępne w pełnej gamie rozmiarów 
w czterech najpopularniejszych kolorach: 
białym, beżowym, niebieskim i czarnym.  

• prosta nogawka
• materiał ogrodniczek: 

Jupiter (250 g/m2, 60% bawełna, 40% poliester) 
• 10 kieszeni – 7 przednich, 2 tylne i 1 boczna
• kieszenie na nakolanniki
• uchwyt na narzędzia
• potrójne wewnętrzne szwy

Ogrodniczki są dostępne w rozmiarach:
M L XL XXL

wzrost [cm] 164-172164-172 172-180 180-188 188-196
obwód pasa [cm] 82-8682-86 90-94 98-102 106-111
½ obwodu bioder [cm] 54 58 62 66
maks. rozciągnięcie w pasie [cm] 96 104 112 120
długość nogawki zewnętrznej [cm] 100100 104 108 113
długość nogawki wewnętrznej [cm] 7676 79 82 86

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

NAGRODA
NR: 70

410
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI49

NAGRODA
NR: 69

410
PKT.

NAGRODA
NR: 46

410
PKT.

NAGRODA
NR: 56

410
PKT.



UBRANIA ROBOCZE 50

SPODNIE ROBOCZE
BOJÓWKI
• nogawki odpinane na wysokości ⅓
• materiał bojówek: 

Jupiter (250 g/m2, 60% bawełna, 40% poliester) 
• 8 kieszeni – 3 przednie, 3 boczne i 2 tylne
• kieszenie na nakolanniki
• wykończone paskiem z gumą regulującą obwód pasa
• potrójne wewnętrzne szwy
• dostępne w kolorach: białym, beżowym, niebieskim i czarnym

NAGRODA
NR: 278

400
PKT.

NAGRODA
NR: 383

400
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI51

Spodnie bojówki są dostępne w rozmiarach:
M L XL XXL

wzrost [cm] 164-172164-172164-172 172-180 180-188 188-196
obwód pasa [cm] 82-8682-8682-86 90-94 98-102 106-111
½ obwodu bioder [cm] 53 57 61 65
maks. rozciągnięcie w pasie [cm] 86 94 102 112
długość nogawki zewnętrznej [cm] 100 104 108 114
długość nogawki wewnętrznej [cm] 80 83 86 90
długość nogawki po odpięciu dołu nogawki [cm] 5050 5252 54 57

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

NAGRODA
NR: 257

400
PKT.

NAGRODA
NR: 382

400
PKT.



UBRANIA ROBOCZE 52

Ogrodniczki EXCLUSIVE są dostępne w rozmiarach:Ogrodniczki EXCLUSIVE są dostępne w rozmiarach:
MM L XL XXL

wzrost [cm] 164-170164-170 170-176 176-182 182-188
obwód pasa [cm] 82-8682-86 90-94 98-102 106-110
½ obwodu bioder [cm] 5151 53 56 60
maks. rozciągnięcie w pasie [cm] 92 100 108 116
długość nogawki zewnętrznej [cm] 101101 105 109 113
długość nogawki wewnętrznej [cm] 74,574,5 77 79,5 82

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

OGRODNICZKI
EXCLUSIVE
• spodnie dwukolorowe z elementami odblaskowymi
• materiał (270 g/m2, 60% bawełna, 40% poliester)
• potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• 10 kieszeni zapinanych na rzep
• kieszenie na nakolanniki zapinane na rzep
• uchwyt na narzędzia
• elastyczne szelki z regulacją
• niebieskie wstawki przy bocznych kieszeniach
• kolor szaro-czarny

NAGRODA
NR: 277

695
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI53

WKŁADKI NAKOLANNE 
DO OGRODNICZEK

• wysoka ergonomia 
• jakość i wygoda zgodne ze standardami UE

NAGRODA
NR: 22 

70
PKT.

NAKOLANNIKI

• ochrona przed działaniem czynników mechanicznych, lekkimi uderzeniami i drganiami
• mocowanie na rzep

NAGRODA
NR: 55 

230
PKT.



UBRANIA ROBOCZE 54

Softshell z kapturem jest dostępny w rozmiarach:Softshell z kapturem jest dostępny w rozmiarach:
M L XL XXLXXL XXXL

szerokość dołu [cm] 53,5 56,5 59,5 62,562,5 65,5
długość [cm] 72 74 76 7878 80
długość rękawa [cm] 66 67 68 6969 70
wysokość kaptura [cm] 35 35,5 36 36,536,5 37

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

Polar jest dostępny w rozmiarach:
M L XL XXL XXXL

szerokość dołu [cm] 53 55,5 58 60,5 63
długość [cm] 70 73 75 77 79
długość rękawa [cm] 66,5 68 69,5 71 72,5
wysokość stójki [cm] 8 8 8 8 8

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

SOFTSHELL Z KAPTUREM 
MODEL CAEN HI-TEC

• kaptur regulowany gumką ze stoperami 
• mankiety rękawów regulowane rzepami
• dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń piersiowa, 

zapinane na suwak
• wodoodporność 8000 mm H2O
• oddychalność 1000 g H2O/m²
• kolor niebieski

BLUZA POLAROWA 
MODEL MONAR HI-TEC

• dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń piersiowa, 
zapinane na suwak

• materiał 100% poliester
• kolor niebieski

NAGRODA
NR: 280

725
PKT.

NAGRODA
NR: 256

540
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI55

BLUZA DRESOWA 
MODEL SILIAN II HI-TEC

• stały, regulowany kaptur
• zapinana na suwak
• dwie kieszenie boczne
• materiał 78% poliester, 22% bawełna
• kolor ciemnoszary

SPODNIE DRESOWE 
MODEL MELIAN II HI-TEC

• dwie kieszenie boczne, kieszeń tylna
• pas regulowany tasiemką
• materiał 78% poliester, 22% bawełna
• kolor ciemnoszary

Spodnie dresowe są dostępne w rozmiarach:
M L XL XXL

szerokość w pasie [cm] 39,5 42 44,5 47
długość [cm] 107 109 111 113
wysokość stanu [cm] 28,5 29,5 30,5 31,5
szerokość nogawki [cm] 12 12,5 13 13,5

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

Bluza dresowa jest dostępna w rozmiarach:
M L XL XXL

szerokość dołu [cm] 46 48 50 52
długość [cm] 71 72,5 74 75,5
długość rękawa [cm] 67 68 69 70
wysokość kaptura [cm] 36 36 37 37

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

NAGRODA
NR: 380

410
PKT.

NAGRODA
NR: 379

315
PKT.



UBRANIA ROBOCZE 56

T-SHIRT CZARNY 
MODEL TSRA190 JHK

• okrągłe wycięcie
• podwójne szwy
• bez bocznych szwów
• gramatura 190 g/m2

• 100% bawełna
• kolor czarny z niebieskim nadrukiem

T-SHIRT BIAŁY 
MODEL TSRA190 JHK

• okrągłe wycięcie
• podwójne szwy
• bez bocznych szwów
• gramatura 190 g/m²
• 100% bawełna
• kolor biały z szarym nadrukiem

T-shirt czarny jest dostępny w rozmiarach:
M L XL XXL

wzrost [cm] 164-172 172-180172-180 180-188 188-196
długość [cm] 72 7474 76 78
szerokość [cm] 53,5  56 56 58,5 61

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

T-shirt biały jest dostępny w rozmiarach:
M LL XL XXL

wzrost [cm] 164-172 172-180172-180 180-188 188-196
długość [cm] 72 7474 76 78
szerokość [cm] 53,5  56 56 58,5 61

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

NAGRODA
NR: 285

85
PKT.

NAGRODA
NR: 317 

85
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI57

T-shirt niebieski jest dostępny w rozmiarach:T-shirt niebieski jest dostępny w rozmiarach:
M L XL XXL

wzrost [cm] 164-172 172-180 180-188 188-196
długość [cm] 72 74 76 78
szerokość [cm] 53,5 56 58 61

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

T-SHIRT NIEBIESKI 
MODEL TSRA150 JHK

• podwójny szew przy rękawach i u dołu koszulki 
• bez bocznych szwów
• gramatura 155 g/m2

• logo z przodu i na prawym rękawie
• kolor niebieski

Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI

KOSZULKA WĘDKARZA  
MODEL TSRA190 JHK

• półokrągły dekolt
• taśma wzmacniana na karku
• podwójne szwy u dołu koszulki i na mankietach rękawów
• brak szwów bocznych
• 100% bawełna, gramatura 190 g/m2

• kolor butelkowa zieleń

Koszulka wędkarza jest dostępna w rozmiarach:Koszulka wędkarza jest dostępna w rozmiarach:
M LL XL XXL

wzrost [cm] 164-172 172-180172-180 180-188 188-196
długość [cm] 72 7474 76 78
szerokość [cm] 53,5  56 56 58,5 61

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

NAGRODA
NR: 23

80
PKT.

NAGRODA
NR: 63 

85
PKT.



UBRANIA ROBOCZE 58

KAMIZELKA ROBOCZA PIKOWANA 
MODEL SOLNER HI-TEC

• dwie kieszenie boczne zapinane na zamki
• podszewka w kolorze niebieskim
• materiał 100% nylon
• kolor czarno-niebieski

Kamizelka pikowana jest dostępna w rozmiarach
M L XL XXLXXL XXXL

szerokość dołu [cm] 52 54,5 57 59,559,5 60
szerokość pod pachami [cm] 55 58 61 6464 67
długość [cm] 66 68 70 7272 74
wysokość stójki [cm] 8 8 8 8 8

*aktualna tabela rozmiarów dostępna na stronie www.mapei.pl

CZAPKA BASEBALLOWA 
MODEL 305 6P

• sześciopanelowa czapka z obszytymi wywietrznikami
• gruba bawełna czesana
• regulacja rozmiaru
• gramatura 340 g/m2

• dostępna w czterech kolorach: biała, beżowa, granatowa i czarna

UBRANIA ROBOCZE

NAGRODA
NR: 24/B  

55
PKT.

NAGRODA
NR: 24/G  

55
PKT.

NAGRODA
NR: 24/C  

55
PKT.

NAGRODA
NR: 24/P  

55
PKT.

NAGRODA
NR: 620

470
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI59

Rękawice są dostępne Rękawice są dostępne 
w rozmiarach:w rozmiarach:
S 7
M 8
L 9
XL 10
XXL 11

OKULARY OCHRONNE
MODEL COMBOR WÜRTH

• powłoka antyrysowa oraz zabezpieczająca przed parowaniem
• szkła okularów wykonane z czystego poliwęglanu 
• ochrona przed promieniowaniem UV 
• możliwość wymiany zauszników na elastyczną taśmę 

(w zestawie) utrzymującą okulary na głowie

NAGRODA
NR: 259

230
PKT.

RĘKAWICE ROBOCZE
TIGERFLEX

• nitrynowe wzmocnienia na wewnętrznej stronie dłoni 
zapewniające dobre czucie i zręczność ruchów

• struktura oddychająca

NAGRODA
NR: 260

95
PKT.



NARZĘDZIA
Sprawdź najnowsze modele nagród

na stronie www.mapei.pl
Sprawdź najnowsze modele nagród

na stronie www.mapei.pl



NARZĘDZIA
Sprawdź najnowsze modele nagród

na stronie www.mapei.pl
Sprawdź najnowsze modele nagród

na stronie www.mapei.pl



NARZĘDZIA 62

PACA NIERDZEWNA 
GŁADKA

• do wykonywania posadzek oraz do nakładania zapraw, 
klejów i gładzi gipsowych

NAGRODA
NR: 4

110
PKT.

PACA NIERDZEWNA 
Z ZĘBEM PÓŁOKRĄGŁYM

• do rozprowadzania zapraw klejowych w szczególności 
grubowarstwowych i samorozpływnych

NAGRODA
NR: 7

90
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI63

PACA NIERDZEWNA 
Z ZĘBEM PROSTYM

• do rozprowadzania zapraw klejowych
• dostępna w czterech rozmiarach:

– ząb 6 x 6 mm kod nagrody nr 5/6
– ząb 8 x 8 mm kod nagrody nr 5/8
– ząb 10 x 10 mm kod nagrody nr 5/10
– ząb 12 x 12 mm kod nagrody nr 5/12

NAGRODA
NR: 5

85
PKT.

PACA NIERDZEWNA 
Z ZĘBEM SKOŚNYM

• do rozprowadzania zapraw klejowych

NAGRODA
NR: 6

70
PKT.



NARZĘDZIA 64

PACA NIERDZEWNA 
GŁADKA DŁUGA

• wymiary 13 x 48 cm
• do wykonywania posadzek oraz do nakładania zapraw, 

klejów i gładzi szpachlowych

NAGRODA
NR: 148

155
PKT.

PACA NIERDZEWNA 
Z ZĘBEM DŁUGA 

• wymiary 13 x 48 cm
• ząb 10 x 10 mm
• do rozprowadzania zapraw klejowych

NAGRODA
NR: 149

145
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI65

PACA GUMOWA DO FUGOWANIA MAPEI 

• ostro ścięta krawędź
• poręczny uchwyt

NAGRODA
NR: 1

85
PKT.

PACA DO CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH 
Z PODKŁADEM ZE SPECJALNEJ WŁÓKNINY

• profesjonalne narzędzie, które dzięki specjalnemu rodzajowi włókniny 
umożliwia dokładne czyszczenie nieregularnych i nierównych powierzchni

NAGRODA
NR: 2

110
PKT.



NARZĘDZIA 66

PACA GŁADKA 
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

• wymiary 14 x 28 cm
• do tynków mineralnych i strukturalnych
• dwukomponentowa rączka

NAGRODA
NR: 147

55
PKT.

PACA SZLIFIERSKA „TARNIK”

• wymiary 18 x 32 cm
• do tarcia styropianu
• z wymiennym podkładem metalowym

NAGRODA
NR: 146

80
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI67

KIELNIA SZTUKATORSKA 

• wymiary 10 x 13 cm
• stal nierdzewna

NAGRODA
NR: 144

50
PKT.

KIELNIA SZTUKATORSKA DUŻA

• wymiary 12 x 13 cm
• stal nierdzewna

NAGRODA
NR: 629

50
PKT.



NARZĘDZIA 68

GĄBKA DO FUGOWANIA 
MAPEI

• bardzo dobrze zbiera wodę – fuga nie maże się i nie ma konieczności 
wielokrotnego zmywania zafugowanej powierzchni

• wiele możliwości profilowania fugi dzięki twardym krawędziom gąbki

NAGRODA
NR: 3

65
PKT.

ZESTAW GLAZURNICZY

• pojemność 24 l
• 4 kółka z hamulcem
• w zestawie: 

– mocne przelotowe rolki 
   do odsączania gąbki z wody
– stabilna kratka

NAGRODA
NR: 197

335
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI69

CĘGI DO GLAZURY

• wymiary 10 x 13 cm
• stal nierdzewna

NAGRODA
NR: 8

140
PKT.

CĘGI TYPU „PAPUGA”

• stal nierdzewna

NAGRODA
NR: 9

110
PKT.



NARZĘDZIA 70

SZCZYPCE DO OTWORÓW DO GLAZURY 
TYP 91 KNIPEX 

• cęgi do łamania glazury, 200 mm
• do powiększania wcześniej nawierconych otworów w płytkach ceramicznych
• odkute z wysokiej jakości stali narzędziowej

NAGRODA
NR: 402

245
PKT.

SZCZYPCE DO RUR COBRA®

TYP COBRA 87 KNIPEX  

• szczypce do rur i złączek, 250 mm 
• do chwytania rur, złączy instalacyjnych, śrub oraz innych elementów
• samozaciskające się na chwytanym przedmiocie zęby nie wymagają zaciskania narzędzia
• możliwe ustawienie narzędzia bezpośrednio na chwytanym przedmiocie
• łatwa regulacja w dużym zakresie za pomocą przycisku
• zęby hartowane o twardości ok. 61 HRc

NAGRODA
NR: 403 

425
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI71

SZCZYPCE DO SYFONÓW SANITARNYCH 
TYP 81 KNIPEX 

• szczypce do syfonów sanitarnych, muf i złączek, 250 mm 
• do przykręcania i odkręcania syfonów, złączy i złączek z metalu 

i tworzywa o rozmiarze od 25 do 80 mm
• z wymiennymi szczękami z tworzywa sztucznego do powierzchni narażonych na uszkodzenie
• łatwa regulacja w dużym zakresie za pomocą przycisku

NAGRODA
NR: 404

715
PKT.

SZCZYPCE-KLUCZ 
TYP 86 KNIPEX 

• szczypce-klucz nastawne do śrub i nakrętek, 250 mm 
• pełnią funkcję uniwersalnego klucza nastawnego do dokręcania 

i odkręcania elementów w zakresie 0-46 mm
• równoległe szczęki pozwalają na chwytanie precyzyjnych elementów złącznych 

(np. chromowanych nakrętek sanitarnych) bez ryzyka ich uszkodzenia
• chromowane, rękojeść z cienkiego PVC

NAGRODA
NR: 408

935
PKT.



NARZĘDZIA 72

NOŻYCE 
MODEL 14-563 FATMAX® STANLEY 

• kute ze stali chromowo-molibdenowej 
• chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc 
• hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc 

z materiału 
• bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść 
• przeznaczone do cięcia: 

– blachy do 1,2 mm grubości
– stali
– aluminium
– tworzywa sztucznego
– siatki drucianej
– skóry
– miedzi
– wielu innych materiałów

NAGRODA
NR: 289

255
PKT.

ZESTAW MINISZCZYPIEC 
MODEL 00 20 72 V01 KNIPEX

• zestaw narzędzi zawiera:
– klucz wielofunkcyjny KNP. 8603150
– szczypce uniwersalne 

typu Cobra KNP. 8701125
• etui na pasek

NAGRODA
NR: 610

1315
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI73

NÓŻ BUDOWLANY 
MODEL CARBONMAX™ FISKARS

• zintegrowane dwa narzędzia – nóż i piła do przecinania płyt 
kartonowo-gipsowych

• bezpieczny mechanizm blokowania obu ostrzy
• metalowy korpus, trwały i optymalnie wyważony
• metalowy koniec odporny na uderzenia i upadki
• wewnętrzny schowek na dwa ostrza 

NAGRODA
NR: 604

365
PKT.

NÓŻ UNIWERSALNY  
MODEL CARBONMAX™ FISKARS 

• ostrze składane
• system podwójnego blokowania
• ergonomiczny uchwyt z powłoką SoftGrip™
• metalowy korpus, trwały i optymalnie wyważony
• metalowy koniec odporny na uderzenia i upadki

NAGRODA
NR: 637

265
PKT.



NARZĘDZIA 74

NÓŻ 
MODEL 10266-STHT1 STANLEY 

• ostrze łamane 18 mm
• automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
• korpus z tworzywa ABS z metalową prowadnicą

NAGRODA
NR: 126

95
PKT.

BEZPIECZNY NÓŻ 
MODEL 10-778-0 STANLEY 

• ostrze wysuwane wielopołożeniowe
• magazynek na 7 ostrzy
• łatwa wymiana ostrza
• bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka
• bimateriałowy uchwyt Dynagrip
• korpus wykonany z metalu

NAGRODA
NR: 125

220
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI75

NÓŻ ŁAMANY 
MODEL 890 MEDID 

• czarne ostrza ze stali nierdzewnej o szerokości 9 mm 
• kąt 30° pozwala na precyzyjne cięcie
• przesuwany mechanizm blokujący
• możliwość domówienia wymiennych ostrzy 

(patrz nagroda nr 602 poniżej)

NAGRODA
NR: 601

55
PKT.

ZESTAW OSTRZY WYMIENNYCH DO NOŻA 
MODEL 899 MEDID

• ostrza wymienne do noża łamanego MEDID 890
• 7 krawędzi tnących
• ostrza o szerokości 9 mm

NAGRODA
NR: 602

55
PKT.

LATARKA CZOŁOWA 
MODEL 81509-FMHT0 STANLEY

• 2 tryby zasilania – 50 i 200 lm
• długość wiązki od 75 do 225 m
• czas pracy od 6,5 do 30 godz.
• ochrona przed pyłem 

i rozpryskami wody (IP54) 
• 3 baterie AAA (w zestawie)

NAGRODA
NR: 261

535
PKT.



NARZĘDZIA 76

LAMPA SIECIOWA 
MODEL VEGA LITE SCANGRIP

• moc oświetlenia do 6000 lumenów z rozproszonym światłem 
• lampa przewodowa (dł. 5 m)
• obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia
• dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych lamp
• możliwość zamocowania lampy na statywie 

(patrz nagroda nr 628 na str. 77)

NAGRODA
NR: 627

1675
PKT.

LAMPA AKUMULATOROWA 
MODEL NOVA 4K C+R SCANGRIP

• zasilanie DUAL SYSTEM umożliwia ładowanie za pomocą 
akumulatora i przewodu zasilającego (dł. 5 m)

• moc oświetlenia do 4000 lumenów (diody COB LED)
• 5-stopniowa funkcja przyciemniania
• wyświetlacz stanu naładowania 

i pozostałego czasu pracy
• wodoszczelność klasy IP67 umożliwia stosowanie 

we wszystkich warunkach pogodowych
• możliwość zamocowania lampy na statywie 

(patrz nagroda nr 628 na str. 77)

NAGRODA
NR: 626

2250
PKT.
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STATYW DO LAMP 
MODEL TRIPOD SCANGRIP

• statyw z regulacją wysokości 
od 1,35 do 3 m

• łatwy i pewny montaż lampy 
za pomocą stalowego gwintu

• system blokowania 360°
• przeznaczony do użytku 

wewnątrz i na zewnątrz

NAGRODA
NR: 628

1180
PKT.

MŁOTEK STOLARSKI 
MODEL 1027203 ISOCORE™ FISKARS

• przeznaczony do wbijania gwoździ 
• zakrzywiony pazur pozwala szybko 

i łatwo wyciągnąć gwoździe
• hartowana stalowa głowica pokryta 

powłoką zabezpieczającą przed korozją 

NAGRODA
NR: 130

620
PKT.
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PAS MONTERSKI 
MODEL 96-178-1 STANLEY

• wykonany z trwałej tkaniny Denier 600 x 600
• zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy
• rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
• dodatkowo zintegrowana z pasem zawieszka na młotek
• miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy
• wymiary: 60 x 25,5 x 7,5 cm
• pas dostarczany bez narzędzi

NAGRODA
NR: 288

375
PKT.

PAS MONTERSKI SKÓRZANY 
MODEL 80113-STST1 STANLEY 

• 3 główne kieszenie skórzane 
• wysoka jakość naturalnej bawolej skóry
• wzmocniony nitami 
• podwójne szwy
• pas dostarczany bez narzędzi

NAGRODA
NR: 613

770
PKT.
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TORBA NARZĘDZIOWA 
MODEL OPEN MOUTH 16" STANLEY

• wykonana z tkaniny Denier 600 x 600
• łatwy dostęp do narzędzi
• wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie 

zapewniają dobrą organizację
• regulowany pasek na ramię 
• zamykana kieszeń ułatwia 

przechowywanie małych części 
lub rzeczy osobistych

• mocne wodoodporne dno 
zabezpiecza przed wilgotnym podłożem

• torba dostarczana bez narzędzi

NAGRODA
NR: 198

485
PKT.

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Z ORGANIZEREM 26”
MODEL FMST1-75791 STANLEY  

• innowacyjna konstrukcja, przezroczyste okienka na pokrywie 
• wyjmowane pojemniki przeznaczone na małe części
• długa aluminiowa rękojeść 
• metalowe zatrzaski zabezpieczone przed korozją
• wodoodporna uszczelka
• skrzynia dostarczana bez narzędzi 

NAGRODA
NR: 190

955
PKT.
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RUCHOMY WARSZTAT 
MODEL 3 W 1 STANLEY

• trzyczęściowy ruchomy warsztat 
• uchwyt teleskopowy
• metalowe zamknięcia 
• organizer na małe części w pokrywie 
• górna część może służyć jako 

wyjmowana walizka narzędziowa
• waga maksymalna: 20 kg
• skrzynia dostarczana bez wyposażenia

NAGRODA
NR: 286

1000
PKT.

MIARKA Z BLOKADĄ 
MODEL M882 DEDRA

• długość 8 m
• szerokość taśmy 

mierniczej 25 mm

NAGRODA
NR: 11

115
PKT.
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MIARKA ZWIJANA 
BM 100 STABILA

• odporna na pęknięcia kapsuła z tworzywa sztucznego z zaczepem na pasek
• hamulec blokujący cofanie się taśmy
• dostępne długości: 8 m, 5 m

NAGRODA
NR: 74

85
PKT.

NAGRODA
NR: 73

150
PKT.

MIARKA DWUSTRONNA 
MEDID

• wstęga biała dwustronna (poziom i pion)
• II klasa dokładności
• obudowa dwukomponentowa
• karabińczyk do zaczepienia
• dostępna długość/szerokość – 5 m/28 mm i 3 m/19 mm

NAGRODA
NR: 708/3

100
PKT.

NAGRODA
NR: 708/5

160
PKT.
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METRÓWKA DREWNIANA 
SERIA 617 STABILA

• z okuciami bocznymi
• bez widocznych nitów
• klasa dokładności III
• długość 2 m

METRÓWKA DREWNIANA 
SERIA 717 STABILA

• bez okuć bocznych 
• klasa dokładności III
• długość 2 m

NAGRODA
NR: 71

60
PKT.

NAGRODA
NR: 72

45
PKT.
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ZNACZNIK DO GŁĘBOKICH OTWORÓW
PICA INK

• znacznik do trudno dostępnych miejsc
• szerokość linii 1-2 mm
• maks. głębokość znakowania wierconego otworu 

o średnicy 2 mm/4 mm – ok. 14 mm/29 mm
• opatentowana teleskopowa końcówka ze stali nierdzewnej regulowana ręcznie
• 7-krotne przedłużanie żywotności 
• nakładka z klipsem do zapięcia

AUTOMATYCZNY ZNACZNIK BUDOWLANY 
LONG LIFE MODEL 3030 PICA DRY

• dopasowany do stosowania różnych wkładów – zmywalnych 
i wodoodpornych – w zależności od warunków i znaczonych 
materiałów (patrz nagrody nr 517 i nr 518)

• nasadka z wbudowaną temperówką
• łatwa wymiana wkładów
• w zestawie:

– jeden rozpuszczalny w wodzie wkład grafitowy
– pakowany w blister

NAGRODA
NR: 709

120
PKT.

NAGRODA
NR: 516

195
PKT.
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ZMYWALNE WKŁADY DO ZNACZNIKA BUDOWLANEGO
MODEL 4030 PICA DRY

• wkłady do znacznika budowlanego PICA DRY LONG LIFE model 3030
• rozpuszczalne w wodzie
• do stosowania na powierzchniach gładkich i szorstkich, suchych i wilgotnych, zakurzonych lub tłustawych
• w zestawie 10 szt. fabrycznie zaostrzonych wkładów grafitowych
• praktyczne etui z trwałego tworzywa sztucznego

WODOODPORNE WKŁADY DO ZNACZNIKA BUDOWLANEGO
MODEL 4040 PICA DRY

• wkłady do znacznika budowlanego PICA DRY LONG LIFE model 3030
• wodoodporne
• fabrycznie zaostrzone
• chronić przed temperaturą powyżej +40°C
• w zestawie 8 wkładów: 

– 3 x kolor niebieski
– 2 x kolor biały
– 3 x kolor zielony

• praktyczne etui z trwałego tworzywa sztucznego

NAGRODA
NR: 517

130
PKT.

NAGRODA
NR: 518

110
PKT.
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NOWOCZESNY OŁÓWEK BUDOWLANY
MODEL 6060 PICA BIG DRY

• automatyczny mechanizm wysuwania wkładu
• możliwość wielokrotnej wymiany wkładów do różnych zastosowań 

(patrz nagroda nr 515)
• przekrój prostokątny 2 x 5 mm
• nakładka chroniąca przed kurzem i wilgocią
• w zestawie jeden wkład grafitowy
• pakowany w blister

NAGRODA
NR: 514

260
PKT.

KOLOROWE WKŁADY DO OŁÓWKA BUDOWLANEGO
MODEL 6045 PICA BIG DRY

• wkłady do ołówka budowlanego PICA BIG DRY model 6060
• w zestawie 12 wkładów: 

– 4 x kolor grafitowy 
– 4 x kolor biały 
– 4 x kolor czerwony

• etui z trwałego tworzywa sztucznego

NAGRODA
NR: 515

190
PKT.
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ZESTAW BITÓW STANDARDOWYCH 
MODEL WF1388000 WOLFCRAFT

• zestaw zawiera 32 elementy:
– 30 bitów
– adapter
– wkrętak z dwukomponentowym uchwytem

• dostarczane w metalowej kasecie

NAGRODA
NR: 207

300
PKT.

ZESTAW BITÓW I KLUCZY Z GRZECHOTKĄ 
MODEL TOOL-CHECK PLUS (5056490001) WERA

• zestaw zawiera:
– bity 25 mm: płaskie, krzyżowe PH i PZ, Torx, Torx z otworem
– klucze nasadowe ¼”: 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
– grzechotka Zyklop Mini ¼”
– adapter do nasadek
– uchwyt magnetyczny Rapidaptor 
   z mechanizmem szybkiej wymiany bitów
• dostarczany w kasecie 

NAGRODA
NR: 446

1360
PKT.
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ZESTAW 9 KLUCZY IMBUSOWYCH DŁUGICH Z KULKĄ 
MODEL 950/9 HEX-PLUS MULTICOLOUR HF 1 WERA 

• zestaw kluczy trzpieniowych z kulką
• 9 kluczy w rozmiarach: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
• różne kolory kluczy ułatwiają szybką identyfikację rozmiaru
• kulka umożliwia pracę pod kątem

NAGRODA
NR: 443 

580
PKT.

UCHWYT DO BITÓW 
MODEL WF4055000 WOLFCRAFT

• z ogranicznikiem głębokości i magnesem 
• nasadka z tworzywa umożliwiająca wgląd na wkręt i bit w trakcie 

wkręcania 
• w komplecie bit PH2 
• długość 65 mm 
• gniazdo – sześciokątne ¼”

NAGRODA
NR: 206

125
PKT.
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MECHANICZNY PISTOLET DO USZCZELNIACZY 
MODEL MG310 COMPACT (WF4357000) WOLFCRAFT 

• do wyciskania z tub o pojemności 310 ml różnorodnych substancji, 
np. klejów, silikonów, mas akrylowych

• szybka i łatwa wymiana tuby
• obrotowy kołnierz 360°
• funkcja blokady kapania zapobiegająca niekontrolowanemu wypłynięciu masy

NAGRODA
NR: 178

360
PKT.

OTWORNICA DIAMENTOWA CERAMIC 
WOLFCRAFT 

• prosty montaż do wkrętarek akumulatorowych
• do stosowania przy montażu urządzeń sanitarnych oraz przy wykonywaniu przepustów prądowych pod przewody elektryczne
• krawędzie tnące pokryte wysokojakościowym diamentem przemysłowym umożliwiającym wiercenie w glazurze, płytach 

z kamienia, płytach granitowych, kaflach
• korpus główny toczony z pełnego materiału dla zachowania długotrwałej precyzji w trakcie użytkowania
• trzpień 10 mm dla optymalnego przeniesienia momentu obrotowego
• głębokość cięcia 35 mm
• dostępne rozmiary: 6 i 8 mm

NAGRODA
NR: 174

240
PKT.

NAGRODA
NR: 173

230
PKT.

8 mm6 mm
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RADIO BUDOWLANE 
MODEL DMR112 MAKITA

• dwugłośnikowy system stereo
• podświetlany wyświetlacz cyfrowy
• wyposażone w Bluetooth klasy 2 

z możliwym zasięgiem do 30 m
(zasięg optymalny wynosi 10 m)

• możliwość odbioru stacji radiowych 
FM lub DAB/DAB+
(technologia nadawania programów 
radiowych w formie cyfrowej)

• odporny na lekki deszcz (klasa izolacji IP64) 
• kompatybilne z akumulatorami linii:

– LXT (7,2 V; 10,8 V; 14,4 V; 18 V)
– CXT (10,8 V; 12 V Max)

• zasilanie akumulatorowe
• dostarczane bez ładowarki i akumulatora

NAGRODA
NR: 18

3030
PKT.

KĄTOWNIK 
MODEL 930 MEDID

• kątomierz regulowany z blokadą 
• skala ze stali nierdzewnej grawerowana
• blokada na 45°, 90° i 135°
• długość kątownika 300 mm

NAGRODA
NR: 600

275
PKT.
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ELEKTRONICZNY KĄTOMIERZ CYFROWY
MODEL TECH 700 DA 45 CM STABILA

• trzy funkcje: kątomierz cyfrowy, poziomica i kątownik nastawny
• funkcja LOCK do niezawodnego przenoszenia kątów
• precyzyjne wyznaczanie kątów w zakresie 0-270°
• dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia: ±0,1°
• dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,5 mm/m
• dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
• 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 wyświetlacz cyfrowy
• podświetlany wyświetlacz cyfrowy 

NAGRODA
NR: 606

3010
PKT.

POZIOMICA ELEKTRONICZNA 
TYP 196-2 ELECTRONIC IP65 STABILA 

• długość poziomicy 61 cm
• 2 podświetlane wyświetlacze elektroniczne (górny i boczny)
• wyświetlacz boczny odwracający się automatycznie podczas pomiaru sufitowego (odwrotnego)
• informacja akustyczna o 3 różnych natężeniach w zależności od położenia umożliwiająca pracę bez spoglądania na libellę
• dokładność libelli +/- 0,5 mm/m (0,029°) w pozycji tradycyjnej oraz pozycji poziomej odwróconej (sufitowej)
• możliwość zapisywania i przenoszenia kąta (tzw. kąta referencyjnego)
• dokładność elektroniki przy 0° i 90° +/- 0,05° oraz w zakresie od 1° do 89° +/- 0,2°
• stopień ochrony: IP65 (przed pyłem i wodą rozbryzgową)
• zasilanie bateriami AA (w zestawie), czas pracy ok. 150 godz.
• w zestawie z pokrowcem

NAGRODA
NR: 441

3365
PKT.
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POZIOMICA
TYP 80AS STABILA

• profil prostokątny z metalu lekkiego z frezowaną powierzchnią pomiaru
• przystosowana do pomiaru sufitowego (odwrócona pozycja nad głową)
• dwie libelle – pionowa i pozioma 
• dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,5 mm/m
• dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
• długość: 40, 60, 80, 120 cm

POZIOMICA
TYP 80AS-2 STABILA 200 CM

• długość poziomicy 200 cm
• opatentowany system mocowania libelli zapewniający dużą precyzję pomiaru
• frezowana powierzchnia pomiarowa
• jedna libella pozioma, dwie libelle pionowe
• dokładność +/- 0,5 mm/m (0,029°) oraz +/- 0,75 mm/m (0,043°) w pozycji

poziomej odwróconej (sufitowej)
• możliwość pomiaru w cm i calach
• dostarczana bez futerału

NAGRODA
NR: 266

915
PKT.

NAGRODA
NR: 28

235
PKT.

40 cm

NAGRODA
NR: 75

295
PKT.

60 cm

NAGRODA
NR: 76

320
PKT.

80 cm

NAGRODA
NR: 54

570
PKT.

120 cm
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DALMIERZ LASEROWY 
MODEL LD 250 BT STABILA

• zintegrowany interface Bluetooth 4.0 do przenoszenia 
pomiarów na smartfon lub tablet

• wytrzymała, odporna obudowa, z miękkim płaszczem 
amortyzującym uderzenia

• jasno podświetlony wyświetlacz z dużymi cyframi
• 4 funkcje podstawowe
• dokładność pomiaru +/- 2 mm
• zasięg od 0,2 do 50 m
• zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)

NAGRODA
NR: 436

1850
PKT.

WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI 
MODEL BM31 TROTEC

• szybkie ustalanie obszarów 
wilgotności powierzchniowej

• przydatne urządzenie wstępnej 
kontroli w ramach pomiarów CM

• funkcje:
– wskaźnik wartości maksymalnej i minimalnej
– wstrzymanie wartości pomiarowej
– automatyczne wyłączanie
– nieniszcząca metoda pomiarowa
– podświetlany wyświetlacz

• automatyczny test działania 
i systemu naładowania baterii

• zakres pomiarowy: 0-100 Digit
• głębokość wnikania: 5-40 mm
• zasilanie: bateria 9 V (w zestawie)

NAGRODA
NR: 551

2140
PKT.
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WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI 
MODEL BM31 TROTEC

• szybkie ustalanie obszarów 
wilgotności powierzchniowej

• przydatne urządzenie wstępnej 
kontroli w ramach pomiarów CM

• funkcje:
– wskaźnik wartości maksymalnej i minimalnej
– wstrzymanie wartości pomiarowej
– automatyczne wyłączanie
– nieniszcząca metoda pomiarowa
– podświetlany wyświetlacz

• automatyczny test działania 
i systemu naładowania baterii

• zakres pomiarowy: 0-100 Digit
• głębokość wnikania: 5-40 mm
• zasilanie: bateria 9 V (w zestawie)

PIROMETR 
MODEL BP21 TROTEC

• bezstykowe, szybkie i precyzyjne 
pomiary temperatury

• bezdotykowy pomiar temperatury 
powierzchni w zakresie od -35°C do +800°C

• maksymalna dokładność: +/- 2°C 
do wartości pomiarowej

• regulowany stopień emisji w zakresie 
od 0,1 do 1

• optyczna rozdzielczość 12:1
• funkcje:

– wskaźnik wartości 
   maksymalnej i minimalnej
– wstrzymanie wartości pomiarowej
– przełączenia °C/°F oraz 
   automatyczne wyłączanie
– alarm akustyczny oraz o definiowanych 
   przez użytkownika poziomach 
– pomiar ciągły
– dołączony laser Dual

• zasilanie: bateria 9 V (w zestawie)

NAGRODA
NR: 552

1580
PKT.

TERMOHIGROMETR 
MODEL BC06 TROTEC

• łatwe pomiary parametrów klimatycznych 
za pomocą mobilnego urządzenia: względna 
wilgotność powietrza oraz temperatura powietrza, 
punktu rosy i termometru wilgotnego

• ekran reagujący na zmienne warunki oświetleniowe
• funkcje:

– wskaźnik wartości minimalnej i maksymalnej
– wstrzymanie wartości pomiarowej
– przełączenia °C/°F
– podświetlenie ekranu sterowane czujnikiem

• zasilanie: bateria 9 V (w zestawie)

NAGRODA
NR: 553

1015
PKT.
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LASER KRZYŻOWY 
LAX 50 STABILA

• samoniwelujący laser krzyżowy
• laser klasy 2 o mocy <1 mW, długość fali 635 nm
• w komplecie statyw, który poprzez połączenie drążków

tworzy tyczkę rozporową (wysokość statywu: od 0,6 do 1 m, 
wysokość tyczki rozporowej: do 2,75 m)

• dokładność niwelowania +/- 0,5 mm/m
• zakres widocznej linii do 10 m

NAGRODA
NR: 80 

2210
PKT.

LASER LINIOWY PODŁOGOWY
FLS 90 STABILA 

• profesjonalny laser liniowy do układania płytek na podłodze
• możliwość pracy bezpośrednio na linii laserowej i możliwość 

ustawienia urządzenia w narożniku pomieszczenia
• laser klasy 2 o mocy <1 mW, długość fali 635 nm
• kąt między liniami 90°
• zakres pracy w pomieszczeniach do 15 m 
• dokładność kąta +/- 0,3 mm/m
• przestawna podstawa (cokół) z pazurami pozycjonującymi, 

np. na krawędzi płytek
• w zestawie z pokrowcem

NAGRODA
NR: 283

2210
PKT.
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LASER WIELOLINIOWY 
MODEL LAX 400 STABILA 

• funkcja liniowa 360°, dokładne oznaczenie linii pionowych i poziomych, 
możliwość określenia punktu startowego

• pokrętło do ręcznego, precyzyjnego ustawienia linii pionowych 
bez konieczności przesuwania lasera

• dokładność poziomowania +/- 0,3 mm/m
• odległość pomiarowa wewnątrz do 20 m
• stopień ochrony: IP54
• zestaw 5-elementowy: 

– laser krzyżowy
– tarcza celownicza
– okulary zwiększające widoczność wiązki lasera
– uchwyt ścienny z blachy do przytwierdzania na różnych powierzchniach
– walizka transportowa

NAGRODA
NR: 437

7155
PKT.
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MIESZARKA 
MODEL UT1200 MAKITA

• 1-biegowa mieszarka elektryczna
• regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
• do mieszania farb, klejów do płytek i środków wygładzających i poziomujących jednorazowo do 30 kg
• moc znamionowa 960 W
• prędkość obrotowa 0-590 obr./min
• maksymalna średnica 120 mm, gwint M14
• dostarczana bez mieszadła

NAGRODA
NR: 223

3285
PKT.

MIESZARKA 
MODEL UM12VST2 HIKOKI 

• płynny i łagodny start dzięki funkcji Soft Start
• włącznik on/o· z płynną regulacją obrotów
• 2 biegi
• moc 1200 W
• maksymalna średnica mieszadła 120 mm, 

gwint M14
• prędkość bez obciążenia 0-150/300 obr./min (niska), 

300-650 obr./min (wysoka)
• w zestawie z mieszadłem 120 mm

NAGRODA
NR: 614

2765
PKT.
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MIESZARKA 
MODEL EHR 18.1 S EIBENSTOCK

• jednobiegowa mieszarka ręczna 
• łagodny start 
• moc 1100 W
• płynna regulacja obrotów 
• do mieszania materiałów budowlanych 

o niewielkiej i średniej lepkości, 
np.: farby, kleje, wypełniacze, 
zaprawy wyrównujące, gotowe zaprawy

• prędkość obrotowa (bez obciążenia) 
0-450 obr./min (0-800 obr./min)

• średnica mieszadła 120 mm, gwint M14
• zasilanie 230 V
• kontrola temperatury silnika 
• maksymalna ilość mieszanego materiału do 40 kg
• zabezpieczenie przed upadkiem oraz przed działaniem pyłów, płynów itp. 
• w zestawie z mieszadłem WG 120

NAGRODA
NR: 724

4325
PKT.

MIESZADŁO 
MODEL WG EIBENSTOCK

• dostępne w dwóch typach Ø135/M14 i Ø120/M14
• mieszadło spiralne, ocynkowane, dwułopatkowe
• przeznaczone do materiałów o dużej gęstości, 

suchych i półsuchych (tynki, kleje do płytek, 
zaprawy, gips, jastrych) 

NAGRODA
NR: 725

360
PKT.

NAGRODA
NR: 726

395
PKT.

Ø135 mm Ø120 mm

ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK DO MIESZARKI 
MODEL M14 EIBENSTOCK

• przeznaczona do mieszarek 
i mieszadeł z gwintem M14

• zestaw zawiera:
– 1x adapter szybkozłączek montowany 
   do mieszarki na gwint M14
– 2x adapter szybkozłączek montowany 
   do mieszadła M14

NAGRODA
NR: 727

1180
PKT.
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TARCZA DIAMENTOWA 
CER-P Ø125 

• tarcza klasy PREMIUM 
• parametry – 125 x 22,23 mm
• grubość/wysokość diamentu – 1,2 x 10 mm
• do cięcia gresu, kamienia naturalnego, porcelany
• wzmocniony, pogrubiony dysk, 

zwiększa sztywność tarczy podczas pracy
• otwory wentylacyjne zapewniające 

dodatkowe chłodzenie
• do pracy na sucho

NAGRODA
NR: 706

310
PKT.

ZESTAW KORONEK DIAMENTOWYCH CARAT DO PRACY NA SUCHO
MODEL EHSSET04NF HIKOKI

• do pracy na sucho ze szlifierkami kątowymi
• zestaw 7 koronek diamentowych o średnicy: 

6; 8; 10; 12; 20; 27; 35 mm 
• mocowanie na gwint M14 
• walizka aluminiowa 

NAGRODA
NR: 704

2530
PKT.

ZESTAW KORONEK DIAMENTOWYCH CARAT ET DO PRACY NA MOKRO
MODEL ETSET04000 HIKOKI

• do pracy na mokro z wiertarko-wkrętarkami 
• zestaw 6 koronek diamentowych 

o średnicy: 6; 8; 10; 12; 25; 36 mm
• płytka centrująca z systemem 

zaopatrzenia w wodę
• walizka aluminiowa

NAGRODA
NR: 705

3430
PKT.
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TARCZA Ø125

• parametry 125 x 1,9 x 22,23 mm
• do cięcia metalu i stali nierdzewnej

NAGRODA
NR: 95 

15
PKT.

TARCZA Ø230 

• parametry 230 x 1,9 x 22,23 mm
• do cięcia metalu i stali nierdzewnej

NAGRODA
NR: 96 

40
PKT.

TARCZA DIAMENTOWA Ø125 

• parametry 125 x 22,23 mm
• do cięcia marmuru, klinkieru, 

betonu, cegły, granitu, ceramiki

NAGRODA
NR: 97 

85
PKT.

TARCZA DIAMENTOWA Ø230 

• parametry 230 x 22,23 mm
• do cięcia marmuru, klinkieru, 

betonu, cegły, granitu, ceramiki

NAGRODA
NR: 98 

220
PKT.
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SZLIFIERKA KĄTOWA 
MODEL DGA504RTJ MAKITA 

• bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC)
• podwyższona odporność na pył i wilgoć (Technologia XPT)
• średnica tarczy 125 mm
• prędkość obrotowa na biegu jałowym 8500 obr./min
• funkcja antyrestart zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
• automatyczna kontrola prędkości obrotowej
• pojemność akumulatora 5 Ah
• w zestawie z walizką systemową MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 618

7905
PKT.

SZLIFIERKA KĄTOWA 
MODEL DCG405P2 DEWALT 

• silnik bezszczotkowy 18 V
• hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu przełącznika 
• średnica tarczy 125 mm
• akumulator 18 V XR Li-Ion
• prędkość bez obciążenia 9000 obr./min
• dwupozycyjna rękojeść boczna
• pojemność akumulatora 5 Ah
• moc użyteczna 800 W
• w zestawie kufer transportowy, 

klucz do tarcz, dwa akumulatory, 
ładowarka wielonapięciowa XR

NAGRODA
NR: 617

8590
PKT.
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SZLIFIERKA KĄTOWA 
MODEL GA5030R MAKITA 

• silnik ze zwiększoną odpornością na ciepło
• funkcja antyrestart zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
• moc znamionowa 720 W
• prędkość obrotowa na biegu jałowym 11000 obr./min
• blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
• średnica tarczy 125 mm, gwint wrzeciona M14
• dostarczana z tarczą

NAGRODA
NR: 103 

1160
PKT.

SZLIFIERKA KĄTOWA 
MODEL DWE4157 DEWALT  

• ergonomiczny obwód korpusu
• wielopozycyjna rękojeść boczna
• układ łagodnego rozruchu
• moc znamionowa 900 W
• prędkość bez obciążenia 11800 obr./min
• średnica tarczy 125 mm, gwint wrzeciona M14
• dostarczana bez tarczy

NAGRODA
NR: 447

1545
PKT.
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SZLIFIERKA KĄTOWA 
MODEL 9565CVR MAKITA 

• system tłumienia drgań skrętnych (SJS) 
• łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
• stabilizujący układ elektroniczny pozwalający na zachowanie stałej prędkości obrotowej 

pod obciążeniem
• funkcja antyrestart zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
• średnica tarczy 125 mm, gwint wrzeciona M14
• moc znamionowa 1400 W
• prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800-12000 obr./min
• dostarczana bez tarczy

NAGRODA
NR: 272

3250
PKT.

SZLIFIERKA KĄTOWA 
MODEL DWE4257 DEWALT

• precyzyjne regulowanie prędkością obrotową
• boczna rękojeść antywibracyjna 
• silnik chroniony przed pyłem i zatarciem
• moc pobierana 1500 W 
• prędkość bez obciążenia 2800-10000 obr./min 
• średnica tarczy 125 mm, gwint wrzeciona M14 
• dostarczana bez tarczy

NAGRODA
NR: 271

2785
PKT.
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ZESTAW 42 WKRĘTAKÓW 
MODEL 62113-STHTO STANLEY

• komplet zawiera 42 elementy
– standardowe śrubokręty
– wkrętaki
– bity
– uchwyty

NAGRODA
NR: 287 

595
PKT.

ZESTAW WIERTEŁ DO PŁYTEK GRESOWYCH C PROTECTOR 
Z WIERTŁEM DO BETONU PROFI BETON ALPEN 

• wiertło do płytek gresowych oraz wiertło do betonu 
• do wykonywania precyzyjnych otworów w płytkach i gresach 

podczas prac montażowych
• wiercenie bezudarowe (maks. 600 obr./min): w twardych 

płytkach gresowych o twardości do 9 w skali Mohs/Ritz oraz szkła i porcelany
• wiertło nie wymaga chłodzenia
• skuteczne usuwanie pyłu z otworów, chwyt cylindryczny śr. 10 mm
• w zestawie wiertło Profi Beton do wiercenia udarowego w betonie, murze i kamieniu naturalnym 

oraz bezudarowego w ceramice i marmurze (maks. 1600 obr./min)
• dostępne średnice: 6; 8; 10 mm

NAGRODA
NR: 401/8

315
PKT.

NAGRODA
NR: 401/10

355
PKT.

8 mm 10 mm

NAGRODA
NR: 401/6

275
PKT.

6 mm
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ZESTAW 5 WIERTEŁ DO GRANITU I MARMURU 
PROFI GRANIT PG 5 ALPEN 

• zestaw wierteł do granitu i marmuru 
• do wiercenia udarowego i bezudarowego w różnego rodzaju granicie i marmurze
• ostrze i spirala zapewniają dużą precyzję wiercenia otworu
• w rozmiarach: 4; 5; 6; 8; 10 mm

NAGRODA
NR: 399

235
PKT.

ZESTAW 5 WIERTEŁ 4-OSTRZOWYCH 
SDS-PLUS FORCE X MB 5 ALPEN 

• zestaw wierteł czteroostrzowych do betonu 
• do wiercenia udarowego w betonie, cegle, kamieniu, granicie itp.
• w rozmiarach: 5; 6 mm dł. 110 mm oraz 6; 8; 10 mm dł. 160 mm
• cztery ostrza umożliwiają wiercenie w zbrojonym betonie

NAGRODA
NR: 396

340
PKT.
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ZESTAW 7 WIERTEŁ 
SDS-PLUS MB7 ALPEN 

• przeznaczone do młotowiertarek różnych producentów
• do wiercenia w betonie, cegle, kamieniu, płytkach
• zestaw zawiera:

– wiertła udarowe do betonu F4 Forte: 5; 6; 8; 10 mm
– wiertła uniwersalne Profi MultiCut: 5; 6; 8 mm

NAGRODA
NR: 607 

425
PKT.

ZESTAW 5 WIERTEŁ UNIWERSALNYCH 
PM 5 ALPEN 

• wiertła z serii Profi MultiCut z uchwytem cylindrycznym
• szlifowana diamentem płyta metalowa z bardzo ostrym ostrzem do 

wiercenia w płytach, cegłach, metalu, drewnie i tworzywie sztucznym
• w zestawie wiertła w rozmiarach: 4; 5; 6; 8; 10 mm

NAGRODA
NR: 609

305
PKT.
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ZESTAW WIERTEŁ 
MODEL STA7205-XJ STANLEY 

• komplet zawiera 100 elementów:
– wiertła do drewna, metalu i betonu 
– końcówki wiertarskie 25 i 50 mm
– nasadki imbusowe
– uchwyt magnetyczny

• w zestawie z walizką 

NAGRODA
NR: 603

500
PKT.

ADPTER DO WKRĘTAREK AKUMULATOROWYCH 
MODEL WF4688000 WOLFCRAF

• niewielki adapter do wkręcania pod kątem 90° w miejscach trudno dostępnych
• do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek elektrycznych
• wymiary kąta wynoszą zaledwie 52 mm, włączając 25 mm bit
• przekładnia z łożyskiem kulkowym
• obroty prawo/lewo
• maksymalnie 4000 RPM
• maksymalnie 13 Nm 

NAGRODA
NR: 177

405
PKT.
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WIERTARKO-WKRĘTARKA 
MODEL SFMCD721D2K STANLEY 

• dwubiegowa przekładnia z prędkościami
• bezszczotkowy silnik
• napięcie/pojemność akumulatora – 18 V/2 Ah Li-Ion
• prędkość bez obciążenia 2100 obr./min
• częstotliwość udaru 37 500 ud./min
• maks. moment obrotowy 80 Nm
• dioda LED
• w zestawie z walizką, dwoma akumulatorami 

i ładowarką 

NAGRODA
NR: 220 

3880
PKT.

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
MODEL DF333DSAE MAKITA 

• 2 biegi
• wiercenie i 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego 
• płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
• maks. średnica wiercenia w stali/drewnie – 10/21 mm 
• maks. moment obrotowy miękki/twardy – 14/30 Nm
• napięcie/pojemność akumulatora – 12 V/2 Ah Li-lon
• technologia CXT
• dioda LED
• w zestawie z walizką, dwoma akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 222

2645
PKT.
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WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 
MODEL DHP453RFE MAKITA 

• 2 biegi
• 4-biegunowy silnik prądu stałego
• 16-stopniowa regulacja momentu 

obrotowego, wiercenie i wiercenie z udarem
• maks. moment obrotowy miękki/twardy – 27/42 Nm
• maks. średnica wiercenia beton/stal/drewno – 13/13/36 mm
• napięcie/pojemność akumulatora – 18 V/3 Ah
• w zestawie z walizką, dwoma akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 224

5130
PKT.

ZAKRĘTARKA UDAROWA 
MODEL SFMCF820D2K STANLEY 

• 3-biegowa przekładnia z biegami
• napięcie/pojemność akumulatora – 18 V/2 Ah Li-Ion
• maks. częstotliwość udaru 3800 ud./min
• maks. prędkość bez obciążenia 2900 obr./min
• maks. moment obrotowy 190 Nm
• dioda LED
• w zestawie z walizką, dwoma akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 409

3700
PKT.
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WIERTARKO-WKRĘTARKA 
MODEL DS12DA WFZ HIKOKI 

• 2 biegi
• 22-poziomowa regulacja momentu obrotowego
• maks. moment obrotowy – 38 Nm
• maks. średnica wiercenia – drewno/stal – 29/10 mm
• lampka kontrolna sygnalizująca stan naładowania akumulatora
• napięcie/pojemność akumulatora – 12 V/2,5 Ah Li-Ion
• prędkość obrotowa niska/wysoka – 0-350/0-1400 obr./min
• w zestawie z walizką, dwoma akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 612 

2530
PKT.

WIERTARKO-WKRĘTARKA
MODEL DS18DF WCZ HIKOKI

• 2 biegi
• 22-stopniowa regulacja pracy sprzęgła
• elektroniczny system sterowania prędkością
• maks. moment obrotowy – 53 Nm
• maks. średnica wiercenia 

drewno/stal – 38/13 mm
• napięcie/pojemność 

akumulatora – 18 V/2 Ah Li-Ion
• wbudowane światło LED
• w zestawie z walizką, dwoma 

akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 595

2590
PKT.
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AKUMULATOR  
MODEL DCB184-XJ DEWALT 

• typ akumulatora XR Li-lon
• napięcie akumulatora 18 V
• pojemność 5 Ah
• ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem

NAGRODA
NR: 561

1970
PKT.

ŁADOWARKA  
MODEL DCB115-QW DEWALT 

• typ akumulatora XR Li-lon
• napięcie akumulatora 10,8-18 V
• prąd ładowania 4 A
• informuje o stanie 

ładowania akumulatora

NAGRODA
NR: 701

1335
PKT.
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ŁADOWARKA 
MODEL DC18RC MAKITA 

• typ akumulatora Li-lon 
• napięcie akumulatora 14,4-18 V 
• prąd ładowania 9 A
• zabezpieczenie 

przed przeładowaniem 

NAGRODA
NR: 712 

1215
PKT.

AKUMULATOR
MODEL BL1850B MAKITA

• typ akumulatora Li-lon
• napięcie akumulatora 18 V
• pojemność 5 Ah

NAGRODA
NR: 711

1895
PKT.
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WIERTARKA UDAROWA 
MODEL HP1631K MAKITA

• 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
• regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
• termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
• maks. średnica wiercenia beton/stal/drewno – 16/13/30 mm
• prędkość obrotowa na biegu jałowym 0-3200 obr./min
• moc znamionowa 710 W
• w zestawie z walizką

NAGRODA
NR: 225 

1815
PKT.

JEDNOBIEGOWA WIERTARKA UDAROWA 
MODEL DWD024 DEWALT

• regulacja prędkości obrotowej 
• uszczelniony przed pyłem włącznik 

ze sterowaniem prędkością obrotową 
umożliwiający płynne i precyzyjne wiercenie

• gumowana rękojeść 
• moc pobierania 701 W
• uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
• prędkość bez obciążenia 0-2800 obr./min
• maks. moment obrotowy – 8,6 Nm
• maks. średnica wiercenia 

beton/stal/drewno – 16/13/25 mm

NAGRODA
NR: 221

1625
PKT.
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MŁOTOWIERTARKA 
MODEL HR2630T MAKITA 

• 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
• 40-pozycyjne przestawianie młota
• szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-Plus i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)
• dźwignia zmiany trybu minimalizująca uszkodzenia
• moc znamionowa 800 W
• energia udaru 2,4 J
• maks. średnica wiercenia 

beton/stal/drewno – 26/13/32 mm
• w zestawie z walizką 

NAGRODA
NR: 427

3920
PKT.

MŁOTOWIERTARKA 
MODEL HR2652 MAKITA 

• 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
• wbudowany układ odsysający pył z filtrem HEPA
• uchwyt narzędziowy SDS-Plus
• energia udaru 2,2 J
• moc znamionowa – 800 W
• maks. średnica wiercenia 

beton/stal/drewno – 26/13/32 mm
• w zestawie z walizką 

NAGRODA
NR: 608

4175
PKT.
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MŁOTOWIERTARKA 
MODEL DH26PC2 HIKOKI 

• 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie
• elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
• uchwyt narzędziowy SDS-Plus
• moc silnika 830 W
• energia udaru 2,9 J
• maks. średnica wiercenia drewno/stal/beton – 32/13/26 mm
• maks. prędkość obrotowa 0-1100 obr./min
• w zestawie z walizką

NAGRODA
NR: 452 

3005
PKT.

MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA 
MODEL DCH133M1 DEWALT 

• 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie
• zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania 

w tynku, ceramice lub murze 
• wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
• silnik bezszczotkowy
• uchwyt narzędziowy SDS-Plus
• napięcie/pojemność akumulatora – 18 V/4 Ah XR Li-Ion
• prędkość bez obciążenia 0-1550 obr./min
• maks. średnica wiercenia beton/drewno/metal – 26/30/13 mm
• maks. średnica wiercenia wiertłem koronowym 50 mm
• w zestawie z walizką, akumulatorem i ładowarką 

NAGRODA
NR: 616

6975
PKT.
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MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA 
MODEL HR140DSMJ MAKITA

• 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
• technologia CXT 
• uchwyt narzędziowy 

SDS-PLUS
• napięcie/pojemność 

akumulatora – 10,8 V/4 Ah
• energia udaru 1 J
• maks. średnica wiercenia 

beton/stal/drewno – 14/10/13 mm
• w zestawie z walizką systemową MAKPAC, 

dwoma akumulatorami i ładowarką

NAGRODA
NR: 707 

3775
PKT.

PILARKA TARCZOWA 
MODEL C7ST HIKOKI

• wygodny uchwyt Soft Touch
• silnik przystosowany pod dużym obciążeniem
• trwała i ergonomiczna obudowa
• moc 1710 W
• prędkość obrotowa 6000 obr./min
• głębokość cięcia 45°/90° – 47,5/62 mm
• średnica tarczy 185 mm
• w zestawie z walizką

NAGRODA
NR: 361

2440
PKT.



NARZĘDZIA 116

WYRZYNARKA 
MODEL 4329 MAKITA

• 3-stopniowa regulacja podcinania oraz cięcie proste
• elektroniczna regulacja obrotów
• moc znamionowa 450 W
• częstotliwość skoków 

na biegu jałowym 500-3100/min
• wielkość skoku 18 mm
• maks. zdolność cięcia 

w drewnie/stali – 65 mm/6 mm

NAGRODA
NR: 226 

1565
PKT.

WYRZYNARKA 
MODEL CJ90VST2 HIKOKI 

• elektroniczna regulacja obrotów
• silnik przystosowany pod dużym obciążeniem
• moc 705 W
• napięcie 230 V 
• prędkość skokowa 850-3000 skoków/min
• min. promień cięcia 25 mm
• maks. głębokość cięcia 

drewno/stal – 90/10 mm
• w zestawie z walizką

NAGRODA
NR: 454

1925
PKT.
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SZLIFIERKA DO GIPSU 
MODEL DED7766 DEDRA

• elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
• prędkość obrotowa 1000-1850 obr./min
• moc 750 W
• otwory w tarczy usprawniające odsysanie pyłu 
• średnica tarczy 225 mm
• papier ścierny mocowany na rzep 
• turbina zasysająca pył
• regulacja wysuwa
• składany wysięgnik
• praca blisko krawędzi dzięki zdejmowanemu 

segmentowi szczotkowemu
• oświetlenie LED
• w zestawie zapakowanym w walizkę z: 

workami na pył, wężem odpylającym (4,5 m) 
i wymiennym papierem ściernym (6 szt.)

NAGRODA
NR: 323

4555
PKT.
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ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 
MODEL ATTIX 33-2L IC NILFISK

• przeznaczony do pracy na mokro i sucho oraz 
do odpylania pomieszczeń

• typ filtra głównego: PTFE – wytrzymały, zmywalny filtr, 
wykorzystujący membrany nowej generacji zapobiegające 
przyleganiu cząstek, pewna skuteczność filtracji cząstek 
drobnego pyłu – co najmniej 99,9%

• InfiniClean™ – automatyczny system czyszczenia filtra
• dł. przewodu elektrycznego 7,5 m
• wielkość przepływu powietrza: 4500 l/min
• maksymalna moc 1400 W
• zasilanie 230 V
• pojemność zbiornika 30 l
• poziom hałasu 60 db(A)

NAGRODA
NR: 598

8855
PKT.

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY
MODEL ISC L-1625 TOP STARMIX

• przeznaczony do pracy na sucho i mokro 
• automatyczne otrząsanie filtrów w czasie przerwy w pracy
• bezstopniowa kontrola prędkości pracy
• łagodny rozruch i wyłączanie
• maksymalna moc 1600 W
• całkowita pojemność brutto zbiornika 25 l 

(20 l – pył, 15 l – woda) 
• poziom hałasu 69 dB(A)
• akcesoria: 

– wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m)
– adapter do podłączenia elektronarzędzi
– 2 przedłużki ze stali nierdzewnej (po 48 cm)
– kolanko ze stali nierdzewnej
– dysza szczelinowa (dł. 21 cm) 
– profesjonalna szczotka podłogowa 
   z wkładem z włosia (szer. 37 cm)
– gumowy przewód zasilający 8 m

NAGRODA
NR: 322

8425
PKT.
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ODKURZACZ 
MODEL BUDDY II 18 PREMIUM CAR CLEANER NILFISK

• do pracy na sucho i mokro
• funkcja nadmuchu
• maks. pojemność zbiornika 18 l 
• moc silnika 1200 W
• napięcie 220-240 V
• długość przewodu 4 m
• przeznaczony do prac w:

– domu
– samochodzie
– warsztacie

NAGRODA
NR: 431 

1660
PKT.

ODKURZACZ 
MODEL WD3 V-17/4/20 KÄRCHER

• praca na sucho i mokro bez potrzeby wymiany filtra
• niezawodny filtr typu cartridge
• do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń
• praktyczna funkcja wydmuchu oraz pozycja parking
• system zamykania „pull & push”
• wyposażenie standardowe, m.in.:

– fizelinowa torebka filtracyjna, listwa odbojowa
– wąż ssący o dł. 2 m, dwie rury ssące 

• moc silnika 1000 W
• napięcie 220-240 V
• pojemność zbiornika 17 l
• przewód zasilający 4 m

NAGRODA
NR: 294

1605
PKT.
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MYJKA CIŚNIENIOWA 
MODEL CORE 125-5 EU NILFISK 

• metalowa pompa zapewniająca wysoką trwałość
• system Click&Clean do szybkiego podłączenia i wymiany dysz
• czyszczenie średnio i mocno zabrudzonych powierzchni
• maks. ciśnienie pompy – 125 b/12,5 MPa
• długość węża 5 m
• napięcie 220-240 V
• moc silnika 1,4 kW

NAGRODA
NR: 430

2060
PKT.

ODKURZACZ PIORĄCY
MODEL SE 4001 KÄRCHER 

• odkurzacz piorący przeznaczony do czyszczenia 
wykładzin tekstylnych, podłóg twardych 
i tapicerki (meblowej/samochodowej) metodą ekstrakcji

• zbiornik na wodę 4 l
• napięcie 220-240 V
• moc 1400 W 
• długość przewodu 7,5 m
• wyposażenie:

– wąż spryskująco-odsysający z uchwytem
– dysze do ekstrakcji, 
   dysza spryskująco-odsysająca z nasadką
   do podłóg twardych
– ssawka uniwersalna, szczelinowa, do tapicerki
– papierowa torba filtracyjna (1 szt.)
– filtr piankowy
– środek czyszczący do dywanów 

i wykładzin (100 ml)

NAGRODA
NR: 462

4155
PKT.
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MYJKA 
MODEL K3 FULL CONTROL KÄRCHER 

• maksymalne ciśnienie 120 b
• maksymalna wydajność tłoczenia 380 l/h
• moc przyłączenia 1,6 kW
• wydajność powierzchniowa 25 m2/h
• przeznaczona do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń: rowerów,

motorów i skuterów, maszyn i narzędzi ogrodowych, 
tarasu i mebli balkonowych oraz kamieni i ścieżek ogrodowych

• standardowe wyposażenie:
–  pistolet wysokociśnieniowy (G 120 Q Full Controll)
–  lanca Vario Power
–  dysza rotacyjna 

NAGRODA
NR: 596

2860
PKT.

MYJKA WYJĄTKOWO MOBILNA
MODEL K4 COMPACT KÄRCHER

• poręczna i łatwa w obsłudze 
• maksymalne ciśnienie 130 b
• maksymalna wydajność tłoczenia 420 l/h
• napięcie 230 V
• moc przyłącza 1,8 kW
• wydajność powierzchniowa 30 m2/h
• wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego
• wyposażenie standardowe: 

– pistolet wysokociśnieniowy (przyłącze Quick Connect)
– lanca Vario Power
– dysza rotacyjna
– wąż wysokociśnieniowy (dł. 6 m)
– uchwyt teleskopowy
– silnik chłodzony wodą

NAGRODA
NR: 112

3885
PKT.
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RĘCZNA MYJKA 
MODEL WV 2 PLUS N KÄRCHER

• urządzenie do mycia okien
• zasilanie akumulatorowe
• czas ciągłej pracy na akumulatorze 35 min
• czas ładowania akumulatora 185 min
• wskaźnik LED
• łatwe opróżnianie zbiornika
• wyposażenie standardowe:

– dwie ssawki 280 mm i 170 mm
– środek do czyszczenia okien (koncentrat) 20 ml
– ładowarka
– litowo-jonowy akumulator
– spryskiwacz z padem z mikrofibry

NAGRODA
NR: 293

1350
PKT.

PAROWNICA 
MODEL SC 2 KÄRCHER 

• przeznaczona do czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych 
(podłogi, kafelki na ścianach, piekarniki, okapy, fugi itp.)

• blokada pistoletu parowego
• moc grzałki 1500 W
• maksymalne ciśnienie pary 3,2 b
• dł. przewodu zasilającego 4 m
• moc podgrzewania 6,5 min
• pojemność zbiornika 1 l
• zasilanie 220-240 V
• standardowe wyposażenie:

– dysza ręczna i do detali 
– okrągła szczotka
– pad z mikrofibry
– wąż parowy z pistoletem (dł. 2 m) 
– wbudowany lejek do napełniania

NAGRODA
NR: 597

2230
PKT.
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ELEKTRYCZNY NÓŻ DO STYROPIANU 
MODEL HOTKNIFE 250 STORCH

• do cięcia styropianu i styroduru (XPS)
• do wycinania profili (boni) 
• 16-stopniowa regulacja temperatury
• długość noży: 20 i 25 cm
• głębokość cięcia 20 lub 25 cm
• moc 190 W
• napięcie 230 V
• maksymalna temperatura 360°C
• w zestawie z walizką

PISTOLET TYNKARSKI 
STORCH

• do nakładania: wszystkich grubości tynków 
(silikonowych, akrylowych, mineralnych), gęstych 
farb strukturalnych, szlamujących i wypełniających, 
mas bitumicznych, klejów (do płytek, styropianu, siatki), 
gipsów

• pojemność zbiornika 6 l
• dysza obrotowa z 9 otworami (4-13 mm)
• solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 

oraz mocnego tworzywa
• zbiornik odporny na przypadkowe uderzenia oraz promienie UV
• regulacja ilości przepływu podawanego materiału
• solidna złączka 
• podstawka ułatwiająca odstawianie i napełnianie 

(zapobiega wylewaniu się materiału)

NAGRODA
NR: 299

4695
PKT.

ELEKTRYCZNY NÓŻ DO STYROPIANU 
MODEL HOTKNIFE 250 STORCH

do cięcia styropianu i styroduru (XPS)

16-stopniowa regulacja temperatury

głębokość cięcia 20 lub 25 cm

maksymalna temperatura 360°C

NAGRODA
NR: 298

5715
PKT.
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MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK 
MODEL TOPLINE STANDARD 630 KAUFMANN 

• do cięcia płytek ceramicznych, mozaiki, gresu i kamionki
• lekka podstawa stalowa 
• kółko tnące PROFI o średnicy 22 mm
• cięcie płytek po przekątnej 440 x 440 mm
• maksymalna grubość ciętej płytki/mozaiki – 18/16 mm
• długość cięcia 630 mm
• mechanizm łamiący o zwiększonej wytrzymałości do 1000 kg 

NAGRODA
NR: 202 

5630
PKT.

MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK 
MODEL TOPLINE ROCK 720 KAUFMANN

• do cięcia płytek ceramicznych, mozaiki, kamionki i glazury szkliwionej
• podstawa stalowa zawiera podkładki antypoślizgowe z gumy piankowej 
• kółko tnące TIN o średnicy 22 mm
• cięcie płytek po przekątnej 500 x 500 mm
• maksymalna grubość ciętej płytki i mozaiki – 18 mm
• długość cięcia 720 mm
• mechanizm łamiący o zwiększonej wytrzymałości do 1000 kg 
• boczne wsporniki do podtrzymania płytki
• uchwyt do przenoszenia

NAGRODA
NR: 203

7370 
PKT.
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MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK 
MODEL TOPLINE ROCK 920 KAUFMANN

• do cięcia płytek ceramicznych, mozaiki, gresu, kamionki i glazury szkliwionej
• podstawa stalowa zawiera podkładki antypoślizgowe z gumy piankowej 
• kółko tnące o średnicy 22 mm
• cięcie płytek po przekątnej 650 x 650 mm
• maksymalna grubość ciętej płytki i mozaiki – 18 mm
• długość cięcia 920 mm
• mechanizm łamiący o zwiększonej 

wytrzymałości do 1000 kg 
• boczne wsporniki do podtrzymania płytki
• uchwyt do przenoszenia

NAGRODA
NR: 204

9480
PKT.

MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK 
MODEL TOPLINE STANDARD 1250 KAUFMANN

• do cięcia glazury, mozaiki, gresu i kamionki 
• podstawa stalowa zawiera podkładki antypoślizgowe z gumy piankowej
• kółko tnące PROFI o średnicy 22 mm
• dokładna i trwała głowica tnąca z 6 łożyskami kulkowy i 4 rolkami
• cięcie płytek po przekątnej 880 x 880 mm
• maksymalna grubość ciętej płytki/mozaiki – 18/16 mm
• długość cięcia 1250 mm
• dodatkowa prowadnica
• mechanizm łamiący o zwiększonej wytrzymałości do 1000 kg
• boczne wsporniki do podtrzymania płytki wielkoformatowej
• blokada głowicy tnącej na czas transportu

NAGRODA
NR: 703

19065
PKT.
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KOMPRESOR 
MODEL HL275-50 AIRPRESS  

• kompresor tłokowy 
• zasilanie 230 V/ 50 Hz / 1 Ph
• prędkość obrotowa 2850 obr./min
• wydajność 275 l/min
• wydajność na wyjściu 220 l/min
• pojemność zbiornika 50 l
• ciśnienie maksymalne 8 b
• moc silnika 2 KM/1,5 kW
• w zestawie: 

– pistolet lakierniczy
– wąż spiralny
– pistolet do pompowania 
– ropownica
– pistolet do przedmuchu

NAGRODA
NR: 291

4935
PKT.
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KOMPRESOR WIELOFUNKCYJNY 
MODEL BDCINF18N BLACK&DECKER  

• 3 opcje zasilania – 12 V/18 V/230 V
• ciśnienie maksymalne 11 b
• dwa tryby przełącznika 
• podświetlany wyświetlacz cyfrowy
• możliwość zasilania akumulatorami Black&Decker
• wyposażenie: przewód do podłączenia przez gniazdko zapalniczki samochodowej 12 V, 

3 akcesoria do pompowania sprzętu sportowego, wąż do pompowania opon, 
wąż do pompowania dużych objętości, zasilacz 230 V

• w zestawie bez akumulatora i ładowarki

NAGRODA
NR: 621

1895
PKT.
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VOUCHER TURYSTYCZNY 
W HOTELU BANIA****

• dwa noclegi dla dwóch osób w pokoju typu Classic/Economy
• dwa śniadania i dwie obiadokolacje
• nieograniczony dostęp do termy Bania w trakcie całego pobytu
• 30-minutowy masaż (klasyczny lub relaksacyjny) dla dwóch osób
• termin realizacji od 30 marca do 30 listopada z pominięciem długich weekendów i świąt          
• ważny rok od dnia złożenia zamówienia

KARTA UPOMINKOWA
ORLEN

• karta paliwowa o wartości 500 zł
• zakupy na stacji Orlen i Bliska:

– dowolny rodzaj paliwa (VERVA 98, VERVA ON, EFEKTA 95, EFEKTA DIESEL, LPG, EKO DIESEL, EUROSUPER 95);
– produkty w sklepie z oferty Stop Cafe, Bistro;
– usługi (np. myjnia);

• możliwość dopłaty do różnicy w cenie gotówką lub kartą płatniczą
• karta ważna przez 24 miesiące od daty wystawienia
• karta aktywowana do 7 dni po doręczeniu

NAGRODA
NR: 822

2450
PKT.

NAGRODA
NR: 560

8875
PKT.
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UCHWYT SAMOCHODOWY 
MODEL GRAVITY CAR MOUNT BASEUS

• uniwersalny uchwyt do telefonów 
• rozstaw ramion do 6”
• stabilny i funkcjonalny
• klips do montowania do kratki nawiewu
• łatwy w montażu i demontażu
• kolor czarny

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

ALKOMAT 
MODEL ALCOFIND PRO X-5 PLUS DATECH

• zakres pomiaru 0-5‰ 
• dokładność prezentowanego wyniku 0,01‰ 
• zasilanie bateryjne: 2 x AAA 1,5 V alkaliczne (w zestawie)
• możliwość kalibracji 
• w zestawie z etui i ustnikami

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 389

255
PKT.

NAGRODA
NR: 308

1660
PKT.
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WALIZKA KABINOWA 
MODEL COLORADO 20” VIP COLLECTION

• 100% polimer
• zamek szyfrowy
• 4 łożyskowane kółka ze 100% kauczuku
• 2 uchwyty: wysuwana metalowa rączka i uchwyt do ręki
• wnętrze walizki wyściełane materiałem
• kolor: niebieski
• parametry bagażu 20”:

– wymiary (wys. x szer. x gł.): 56 x 35,5 x 23 cm
– pojemność: 36 l
– waga: 2,5 kg 

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 378

720
PKT.

PLECAK UNIWERSALNY
MODEL CITAN 23 L HI-TEC

• kieszeń na laptopa
• wyjście na słuchawki
• elementy odblaskowe
• organizer
• profilowane szelki
• plecy z przewiewnej siateczki
• dwie kieszonki boczne
• kieszonka na froncie na suwak
• pojemność 23 l
• kolor zielony

NAGRODA
NR: 710

360
PKT.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI133

PLECAK 
MODEL FELIX 25 L HI-TEC

• pojemność 25 l
• jedna komora główna, kieszeń czołowa, 

dwie boczne kieszenie siatkowe
• regulowane szelki z paskiem biodrowym
• elementy odblaskowe
• profilowane plecy
• peleryna chroniąca przed deszczem
• gwizdek
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 47 x 29 x 19 cm
• kolor granatowy z pomarańczowymi wstawkami  

TORBA PODRÓŻNA 
MODEL ASTON II HI-TEC

• pojemność 55 l
• materiał 100% poliester
• pięć kieszeni bocznych zapinanych na zamek błyskawiczny
• boczne kieszenie wentylowane 
• kieszeń siateczkowa na klapie umożliwiająca 

przechowywanie mokrych ubrań
• wzmocniona podłoga
• regulowany pasek na ramię
• wymiary (wys. x szer. x dł.): 

36 x 28 x 58 cm
• kolor czarny

NAGRODA
NR: 305

405
PKT.

NAGRODA
NR: 306

455
PKT.
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CIŚNIENIOWY EKSPRES DO KAWY 
MODEL EA816B KRUPS 

• kompaktowy system thermoblock
• dysza spieniająca mleko
• 3 poziomy regulacji mielenia kawy
• możliwość przygotowania dwóch 

filiżanek kawy jednocześnie
• program czyszczenia i odkamieniania
• automatyczne wyłączanie
• ciśnienie 15 b
• moc 1450 W
• pojemnik na wodę 1,7 l
• pojemnik na kawę ziarnistą 260 g
• graficzny wyświetlacz LCD
• wymiary (wys. x szer.): 

24,5 x 36,5 cm

*sprawdź aktualny model 
na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 343

8430
PKT.

NAGRODA
NR: 157

PKT.
305

CZAJNIK BUDOWLANY 
MODEL CR1255 CAMRY

• pojemność 1,7 l
• moc 2200 W
• wbudowany filtr wody
• grzałka zabezpieczona przed osadem
• automatyczne wyłączenie po zagotowaniu
• wskaźniki poziomu wody z podziałką

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI135

KUBEK TERMICZNY 
MODEL LANDO FJORD NANSEN

• pojemność 400 ml
• szczelne zamknięcie
• pokrywa otwierana przyciskiem typu „one touch”
• korpus kubka wykonany ze stali nierdzewnej 
• konstrukcja dwuścienna próżniowa
• kolor czarny

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

TERMOS 
MODEL HONER FJORD NANSEN

• pojemność 1 l 
• długi czas utrzymania temperatury napoju 
• przeznaczony dla płynów 

gorących i zimnych
• wykonany z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej
• korek i kubek wykonane z polipropylenu, 

uszczelki z silikonu (oba surowce 
nie posiadają BPA)

• kolor czarno-srebrny

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 251

335
PKT.

NAGRODA
NR: 250

435
PKT.
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ZESTAW NOŻY 
MODEL ZESTAW FUNCTIONAL FORM FISKARS

• 5 noży w bloku 
– do obierania
– do warzyw
– typu Santoku
– do pieczywa
– duży nóż szefa kuchni

• wysokiej jakości japońska stal ostrza gwarantująca 
długotrwałą ostrość i odporność na rdzę

• specjalna powłoka SoftGripTM na rękojeści
• bambusowy blok
• zestaw nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce

NAGRODA
NR: 333

1240
PKT.

GRILL ELEKTRYCZNY 
MODEL GC3050 TEFAL

• dwie płyty z powłoką nieprzywierającą 
• odprowadzanie tłuszczu
• powierzchnia grillowa 600 cm²
• funkcje:

– dwustronny grill mięsny
– grill elektryczny

• regulacja temperatury
• moc 2000 W
• zasilanie 230-240 V
• kolor srebrno-szary

*sprawdź aktualny model 
na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 591

1875
PKT.
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STACJA METEO 
MODEL COLOR EDGE HAMA 

• pomiar ciśnienia, wilgotności powietrza 
oraz temperatury wewnątrz i na zewnątrz

• zegar sterowany radiowym 
sygnałem czasowym DCF

• wskazywanie prognozy pogody za pomocą 
4 symboli: słonecznie, lekkie zachmurzenie, 
pochmurnie, deszczowo

• budzik – programowanie dwóch czasów budzenia
• fazy księżyca
• w zestawie:

– stacja pogody 
   (3 x baterie AAA Micro – brak baterii w zestawie)
– czujnik zewnętrzny 
   (2 x baterie AA Mignon – brak baterii w zestawie)

NAGRODA
NR: 384

605
PKT.

ZEGAREK G-SHOCK 
MODEL GBA-800-1AER CASIO 

• funkcje:
– Bluetooth® Smart
– Super Illuminator
– system wstrząsoodporny
– steptracker
– czas światowy
– stoper (dokładność pomiaru – 
   1/100 sek., zakres – 24 h)
– pamięć stopera 200
– 5 alarmów dziennych
– sygnały przycisków on/o±
– funkcje ruchu wskazówki
– zgubiony telefon
– kalendarz automatyczny
– format 12-/24-godzinny

• szkło mineralne, koperta i pasek z tworzywa
• klasa wodoszczelności (20 b)
• bateria: 2 lata trwałości
• gwarancja: 3 lata
• wymiary (wys. x szer. x gr.): 

54,1 x 48,6 x 15,5 mm

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 521

1940
PKT.
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SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 
MODEL T230 TWS JBL

• Bluetooth (5.2)
• do 40 godzin czasu pracy akumulatora
• aktywna redukcja hałasu z funkcją Smart Ambient
• 4 mikrofony
• klasa wodoodporności IPX4
• w zestawie: etui ładujące, 

kabel do ładowania USB typu C, 
3 różne końcówki

• kolor niebieski

NAGRODA
NR: 566

1970
PKT.

BATERIA POWER BANK 
MODEL PB-243

• pojemność 10000 mAh
• wskaźnik naładowania
• wyjście USB C
• dwa wyjścia USB 2,1 A 

zapewniające szybkie ładowanie
• kolor biały

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 312

330
PKT.
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• Bluetooth (5.2)
• do 40 godzin czasu pracy akumulatora
• aktywna redukcja hałasu z funkcją Smart Ambient
• 4 mikrofony
• klasa wodoodporności IPX4
• w zestawie: etui ładujące, 

kabel do ładowania USB typu C, 
3 różne końcówki

• kolor niebieski

PAMIĘĆ USB 
MODEL GLOWING FLASH

• pojemność 32 GB
• materiał: aluminium, akryl
• podświetlany element

NAGRODA
NR: 310

145
PKT.

DYSK ZEWNĘTRZNY 
MODEL HDTB410EK3AA TOSHIBA

• pojemność 1 TB
• interfejs USB 3.0
• maks. szybkość transferu ~ 5.0 Gbit/s 
• format 2,5"
• kolor czarny matowy

*sprawdź aktualny model na www.mapei.pl 

NAGRODA
NR: 387

1325
PKT.
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LAPTOP 
MODEL LENOVO, HP LUB ACER
• procesor: INTEL lub AMD
• pamięć RAM min. 4 GB 
• przekątna ekranu LCD min. 14” 
• pojemność dysku min. SSD 240 GB 
• system operacyjny WIN 10 PL 
• w zestawie z torbą 

*sprawdź aktualny model 
– zadzwoń na infolinię (22 / 595 42 38) lub

napisz e-mail (program.partnerski@mapei.pl)

NAGRODA
NR: 164

15390 
PKT.
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MACBOOK AIR 
MODEL AIR M1 APPLE

• APPLE model AIR M1
• wyświetlacz 13,3”
• procesor Apple M1
• procesor graficzny APPLE M1 (7-rdzeniowe gpu)
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• system operacyjny macOS Big Sur
• podświetlana klawiatura
• czytnik linii papilarnych Touch ID
• kolor gwiezdna szarość

NAGRODA
NR: 519

28765 
PKT.



W PRACY I POZA PRACĄ 142

TWOJE INDYWIDUALNE 
NAKLEJKI NA SAMOCHÓD
• komplet 3 naklejek
• do wyboru: treść standardowa 

(Usługi glazurnicze + imię i nazwisko 
+ adres + numer telefonu) lub treść własna 
(podana na kuponie zamówienia / wysłana 
na e-mail: program.partnerski@mapei.pl)

• 2 x naklejka na bok samochodu 
o wymiarach 42 x 30 cm

• 1 x naklejka na tył samochodu 
o wymiarach 36 x 30 cm

NAGRODA
NR: 59

50 
PKT.
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§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1.1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje od dnia 14 grudnia 2022 roku 

i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim dla Wykonawców 
MAPEI, zwanym dalej „Programem”.

1.2.  Organizatorem Programu jest MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa 
Ei�ela 14, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 129027, REGON 
016331530, NIP 526-24-51-634, BDO 000067369, kapitał zakładowy 35 000 000 zł.

§ 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Program – Program Partnerski dla Wykonawców MAPEI, którego celem jest zacieśnianie 
współpracy z osobami prowadzącymi działalność zawodową lub gospodarczą, w ramach której 
wykorzystują produkty MAPEI poprzez premiowanie zakupów tych produktów w sposób wskazany 
w niniejszym Regulaminie. Program nie jest skierowany do placówek handlowych prowadzących 
sprzedaż detaliczną i hurtową produktów MAPEI.

Organizator Programu – MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa 
Ei�ela 14, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 129027, REGON 
016331530, NIP 526-24-51-634, BDO 000067369, kapitał zakładowy 35 000 000 zł.

Adresat Programu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w ramach wykonywanego zawodu 
lub prowadzonej działalności gospodarczej regularnie stosuje produkty MAPEI.

Biuro Programu – biuro obsługujące Program, do którego Uczestnicy przesyłają Deklarację, 
Punkty MAPEI, Formularz Zamówienia Nagrody.
Adres Biura Programu:  MAPEI Polska Sp. z o.o.,

Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI,
ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa
e-mail: programpartnerski@mapei.pl.

Uczestnik – osoba fizyczna należąca do grona Adresatów Programu, która przystąpiła 
do Programu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Programu podpisanej Deklaracji.

Deklaracja – formularz zgłoszenia do Programu dostępny w Materiałach Informacyjnych Programu.
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Indywidualny Numer Uczestnika Programu – indywidualnie oznaczony numer nadany 
każdemu Uczestnikowi Programu w momencie rejestracji jego Deklaracji w bazie danych 
Programu.

Konto Uczestnika Programu – indywidualne konto Uczestnika, na którym rejestrowane 
są Punkty MAPEI zgromadzone przez Uczestnika Programu oraz składane zamówienia 
na Nagrody Programu.

Materiały Informacyjne Programu – opracowane przez Organizatora Programu materiały 
drukowane (w szczególności Katalog Nagród) oraz elektroniczne (w szczególności strona 
internetowa Programu oraz mailingi i komunikaty SMS) zawierające opis zasad funkcjonowania 
Programu oraz informacje na temat aktualizacji tych zasad.

Katalog Nagród – zestawienie towarów i usług (Nagrody Programu) oferowanych w ramach 
Programu w zamian za zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty MAPEI. Katalog Nagród 
obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści do daty jego zmiany lub zastąpienia nowym 
Katalogiem Nagród. Z tą datą traci ważność poprzedni Katalog Nagród. Aktualny Katalog Nagród 
znajduje się na stronie internetowej Programu.

Punkty MAPEI – rejestrowane na Koncie Uczestnika Programu punkty zgromadzone przez 
Uczestnika za zakup produktów MAPEI (kupony punktowe wycięte z oryginalnych opakowań 
produktów MAPEI objętych Programem i przesłane do Biura Programu przed upływem Daty 
Ważności Punktów MAPEI) lub Punkty Specjalne przyznawane przez Organizatora Programu 
za udział w akcjach promocyjnych i ankietach badań satysfakcji.

Data Ważności Punktów – termin, przed upływem którego kupony punktowe wycięte 
z oryginalnych opakowań produktów MAPEI objętych Programem powinny zostać wysłane 
do Biura Programu celem ich rejestracji na Koncie Uczestnika Programu. Data Ważności Punktów 
jest nadrukowana na kuponach punktowych znajdujących się na oryginalnych opakowaniach 
produktów MAPEI objętych Programem.

Formularz Zamówienia Nagrody – formularz znajdujący się w Materiałach Informacyjnych 
Programu (lub inny dokument zawierający wszystkie niezbędne, określone w Regulaminie 
informacje wymagane do zamówienia Nagrody Programu), który Uczestnik wypełnia i przesyła 
do Biura Programu celem zamiany zgromadzonych Punktów MAPEI na Nagrody Programu.

Formularz Przekazania Nagrody – dokument potwierdzający odbiór Nagrody Programu 
podpisany przez Uczestnika lub osobę działającą w jego imieniu.
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§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1.  Programem jest objęty zakup produktów MAPEI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego 

realizacja odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.2. Program jest realizowany od 21 maja 2005 roku i będzie kontynuowany przez czas 

nieokreślony z uwzględnieniem zmian w aktualizowanych Regulaminach. 
3.3.  Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i wyraziły wolę uczestnictwa 

w Programie poprzez przesłanie do Biura Programu wypełnionej i podpisanej Deklaracji oraz 
spełniają warunki udziału w Programie.

3.4.   Uczestnikami nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy w MAPEI, a także pracownicy 
i właściciele placówek handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową produktów MAPEI.

3.5.  Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem 
Uczestnika części lub całości uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, 
nie wyłączając możliwości wykluczenia z Programu.

§ 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
4.1.  Uczestnik przystępuje do Programu poprzez czytelne wypełnienie i podpisanie Deklaracji oraz 

przesłanie tego dokumentu do Biura Programu. Każda zmiana danych zawartych w Deklaracji po 
jej złożeniu wymaga aktualizacji przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
nieczytelne, błędne, niezgodne z prawdą lub niepoprawne wypełnienie Deklaracji Uczestnika. 
W sytuacji stwierdzenia zauważalnych nieprawidłowości Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem.

4.2.  W przypadku nadesłania Punktów MAPEI bez uprzedniego wypełnienia Deklaracji nadawca ma 
obowiązek dosłania brakującej Deklaracji w terminie do 6 miesięcy od otrzymania informacji 
od Organizatora. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Organizator odeśle Punkty 
MAPEI na adres Nadawcy.

4.3.  W chwili rejestracji Deklaracji w bazie danych Programu Uczestnik otrzymuje Indywidualny 
Numer Uczestnika Programu wraz z hasłem do logowania (przesyłany SMS-em i/lub 
na adres e-mail albo listownie) oraz zostanie utworzone Konto Uczestnika Programu, 
na którym rejestrowane są Punkty MAPEI gromadzone przez Uczestnika, a także zapisywana jest 
historia jego uczestnictwa w Programie. 

4.4. Uczestnik gromadzi na Koncie Uczestnika Programu Punkty MAPEI, które w każdej chwili 
trwania Programu może wymienić na Nagrody Programu z obowiązującego w danym 
momencie Katalogu Nagród. 

4.5.  W celu wymiany zgromadzonych Punktów MAPEI na Nagrody Programu Uczestnik przesyła do 
Biura Programu Formularz Zamówienia Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za nieczytelne, błędne, niezgodne z prawdą lub niepoprawne wypełnienie Formularza 
Zamówienia Nagrody i ma prawo do niezaakceptowania go lub też do żądania dodatkowych 
wyjaśnień, o czym zawiadomi Uczestnika.

4.6. Nagrody Programu są dostarczane do Uczestnika pocztą kurierską lub przez 
przedstawiciela Organizatora w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Biuro Programu 
Formularza Zamówienia Nagrody.

4.7.  W przypadku braku dostępności Nagrody Programu w magazynie Organizator ma obowiązek 
poinformować Uczestnika o zaistniałej sytuacji oraz ustalić dalszy tryb postępowania.

4.8.  Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych akcji promocyjnych i ankiet badających 
satysfakcję, o których poinformuje Uczestnika w Materiałach Informacyjnych Programu.
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§ 5 PUNKTY MAPEI
5.1.  Uczestnik gromadzi Punkty MAPEI poprzez:

• dokonywanie zakupów produktów MAPEI zawierających kupony punktowe i wycinanie ich 
z opakowań oraz ich rejestrację na Koncie Uczestnika Programu.

• udział w akcjach promocyjnych i ankietach badających satysfakcję, za które Organizator 
przyznaje Punkty Specjalne.

5.2.  Rejestracja Punktów MAPEI za zakup produktów MAPEI następuje po przesłaniu przez 
Uczestnika do Biura Programu kuponów punktowych wyciętych z oryginalnych opakowań 
produktów MAPEI objętych Programem. Kupony punktowe należy wysłać listem poleconym 
lub inną rejestrowaną przesyłką do Biura Programu przed upływem Daty Ważności 
Punktów (liczy się data stempla pocztowego nadania przesyłki). Na kopercie powinny być 
podane dokładne dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres) zgodne z danymi w Deklaracji. 
Kupony punktowe wysłane po upływie Daty Ważności Punktów nie będą rejestrowane na Koncie 
Uczestnika Programu i zostaną anulowane. 

5.3.  Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłek w chwili ich doręczenia 
do Biura Programu.

5.4.  Wszelkie modyfikacje Daty Ważności Punktów mogą skutkować wykluczeniem z Programu.
5.5.  Uczestnik ma prawo przesłać do Biura Programu kupony punktowe wyłącznie celem ich 

rejestracji na Koncie Uczestnika Programu. Odpowiednia liczba Punktów MAPEI zostanie 
zapisana na Koncie Uczestnika Programu, a Uczestnik będzie o tym fakcie powiadomiony.

5.6. Podstawą do rejestracji Punktów MAPEI za zakup produktów MAPEI są kupony 
punktowe wycinane z oryginalnych opakowań produktów MAPEI. 
Organizator Programu zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika przedstawienia 
faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie zakupów produktów MAPEI celem 
naliczenia Punktów MAPEI. 

5.7.  Rejestracja Punktów MAPEI za udział w akcjach promocyjnych lub ankietach badających 
satysfakcję ogłoszonych przez Organizatora Programu następuje poprzez dopisanie na Koncie 
Uczestnika Programu Punktów Specjalnych po spełnieniu przez Uczestnika warunków akcji 
promocyjnej lub po wypełnieniu ankiety badającej satysfakcję. Zasady udziału w akcjach 
promocyjnych i ankietach badania satysfakcji premiowanych Punktami Specjalnymi będą 
każdorazowo publikowane w Materiałach Informacyjnych Programu.

5.8. Punkty MAPEI zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zachowują ważność 
przez cały okres trwania Programu i mogą być przez Uczestnika wymienione na Nagrody 
Programu w dowolnym momencie trwania Programu.

§ 6 NAGRODY PROGRAMU
6.1.  Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej liczby Nagród Programu, o ile liczba Punktów MAPEI 

zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu odpowiada wartości punktowej wybranych 
Nagród Programu.

6.2. Nagrodami Programu są towary i usługi wskazane w Katalogu Nagród obowiązującym w danym
momencie. Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie internetowej Programu.

6.3.  Uczestnik nie może wymienić Punktów MAPEI na ekwiwalent pieniężny oraz wyrównać deficytu 
punktowego do wartości danej Nagrody Programu w formie ekwiwalentu pieniężnego. 
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6.4.   Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności 
wskazanych w nim Nagród Programu. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród 
mają charakter informacyjny i mogą się różnić od faktycznych cech Nagród Programu. 
W przypadku gdy, z przyczyn niezależnych od Organizatora Programu, dostarczenie Nagród 
nie będzie możliwe, a w szczególności z powodu braku dostępności na rynku, wyczerpania 
zapasów, zmiany modelu przez producenta itp. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zastąpienia towarów wskazanych w Katalogu Nagród towarami zbliżonymi pod względem 
wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów pierwotnych.

6.5.   Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród, jak również zmiany 
całego Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny, przy czym 
zmiany Katalogu Nagród nie dotyczą Nagród już zamówionych przez Uczestnika. 
O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem. 

6.6.   Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów MAPEI na towary i usługi 
spoza Katalogu Nagród.

§ 7 PODATEK DOCHODOWY
7.1. Nagrody Programu otrzymane przez Uczestnika nieprowadzącego działalności 

gospodarczej stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu 
art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. w Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pdof”. 

7.2.  W przypadku gdy wartość Nagród Programu – otrzymanych przez Uczestnika nieprowadzącego 
działalności gospodarczej – będących towarami lub nieodpłatnymi świadczeniami 
nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o pdof, przychód 
z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

7.3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Nagród Programu 
otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 
W takim przypadku Nagrody Programu stanowią przychód Uczestnika z działalności 
gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. 
Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu 
z tytułu otrzymanej Nagrody Programu. Organizator Programu nie wysyła PIT-ów i nie ma 
obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.

7.4. W przypadku gdy nieprowadzący działalności gospodarczej Uczestnik wybierze Nagrodę 
Programu, będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa 
kwotę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody Programu. Ta dodatkowa nagroda 
pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi Programu, ale zostanie odprowadzona 
przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o pdof) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości Nagrody Programu i dodatkowej nagrody 
pieniężnej. W takim przypadku Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz składa stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o pdof. Uczestnik nie rozlicza podatku w zeznaniu rocznym.



Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI151

§ 8 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY PROGRAMU
8.1.  Uczestnik ma możliwość złożenia zamówienia na Nagrodę Programu poprzez:

• wypełnienie Formularza Zamówienia Nagrody i przesyłanie go osobno lub wraz z Punktami 
MAPEI listem poleconym lub inną rejestrowaną przesyłką na adres Biura Programu lub 
przekazanie przedstawicielowi Organizatora;

• wysłanie Formularza Zamówienia Nagrody na adres e-mail Programu;
• złożenie zamówienia za pośrednictwem indywidualnego Konta Uczestnika Programu.

8.2.  Uczestnik Programu nie ma możliwości złożenia zamówienia na Nagrody Programu telefonicznie.
8.3.  Uczestnik Programu może złożyć zamówienie na Nagrody Programu w innej pisemnej formie, 

wskazując poniższe dane:
• swój Indywidualny Numer Uczestnika Programu;
• nazwę Nagrody Programu, liczbę sztuk, rozmiar ubrań oraz numer katalogowy 

Nagrody Programu;
• imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres, na jaki należy dostarczyć Nagrodę Programu;
• w przypadku gdy paczkę odbiera inna osoba niż Uczestnik, należy upoważnić osobę 

do odbioru paczki, podając jej imię, nazwisko i numer telefonu;
• liczbę punktów załączonych do Formularza Zamówienia Nagrody w formie kuponów 

punktowych wyciętych z oryginalnych opakowań produktów MAPEI.

§ 9 REALIZOWANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY
9.1.  Po przesłaniu Formularza Zamówienia Nagrody Biuro Programu weryfikuje liczbę zarejestrowanych 

na Koncie Uczestnika Punktów MAPEI z liczbą punktów przypisaną do danej Nagrody Programu. 
Po pozytywnej weryfikacji zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi pocztą 
kurierską lub przez przedstawiciela Organizatora Programu w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
Formularza Zamówienia Nagrody przez Biuro Programu pod warunkiem dostępności zamawianej 
Nagrody Programu na stanie magazynowym.

9.2.  Jeżeli liczba Punktów MAPEI zarejestrowanych przez Biuro Programu na Koncie Uczestnika 
Programu jest mniejsza od liczby Punktów MAPEI stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu 
wybranej przez Uczestnika, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Biuro Programu powiadomi 
Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

9.3.  Jeżeli liczba Punktów MAPEI zarejestrowanych przez Biuro Programu na Koncie Uczestnika 
Programu jest większa od liczby Punktów MAPEI stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu 
wybranej przez Uczestnika, nadwyżka ta pozostanie na Koncie Uczestnika Programu do późniejszego 
wykorzystania.

9.4.  Zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi Programu na adres wskazany 
przez Uczestnika Programu w Formularzu Zamówienia Nagrody. Dostarczenie Nagrody Programu 
może się również odbyć w inny, uzgodniony z Uczestnikiem sposób.

9.5. Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca 
w jego imieniu potwierdza odbiór Nagrody Programu poprzez złożenie podpisu 
na Formularzu Przekazania Nagrody.
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9.6. Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca 
w jego imieniu ma obowiązek sprawdzić przesyłkę niezwłocznie po jej otrzymaniu.
W przypadku uszkodzenia w transporcie paczki z Nagrodą Programu należy odmówić jej 
przyjęcia lub niezwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Programu. 

9.7. Koszty dostarczenia Nagrody Programu pokrywa Organizator Programu.
9.8.  W przypadku gdy dostarczenie Nagrody Programu w terminie określonym w Regulaminie 

nie jest możliwe, przekazanie Nagrody Programu nastąpi w innym terminie ustalonym 
z Uczestnikiem.

§ 10 REKLAMACJE
10.1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone do Biura Programu w formie 

pisemnej (listem poleconym lub inną rejestrowaną przesyłką, lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres mailowy Biura Programu). Zgłaszając reklamację, Uczestnik powinien 
w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji i wskazać, czego się domaga w związku 
ze zgłoszeniem reklamacji. Pismo reklamacyjne powinno ponadto zawierać: 
• imię i nazwisko Uczestnika;
• Indywidualny Numer Uczestnika Programu; 
• adres i numer telefonu Uczestnika.

10.2.  Reklamacja dotycząca Programu, w tym rejestracji Punktów MAPEI, może być złożona 
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 
Reklamacje dotyczące niezgodności Nagrody Programu z zamówieniem lub uszkodzenia 
mechanicznego w transporcie należy składać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
od dnia odbioru Nagrody Programu. Do reklamacji należy dołączyć Formularz Przekazania 
Nagrody. 

10.3.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Programu w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Biuro Programu. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie 
powiadomiony pisemnie i/lub poprzez pocztę elektroniczną.

10.4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Nagrody Programu w transporcie 
będą uwzględniane jedynie w przypadku zgłoszenia tego faktu przez Uczestnika 
niezwłocznie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia 
do rozpatrzenia takiej reklamacji jest odmówienie przyjęcia Nagrody Programu 
lub spisanie protokołu szkody pomiędzy kurierem a Uczestnikiem Programu.

10.5. Prawo zwrotu zamówionej Nagrody Programu przysługuje Uczestnikowi wyłącznie 
w przypadku niezgodności z zamówieniem lub dostarczeniem przesyłki uszkodzonej, 
lub z wadami uniemożliwiającymi jej prawidłowe użycie.

10.6. Organizator Programu nie przyjmuje zwrotu Nagród Programu noszących ślady użycia.
10.7. Zgłoszenia dotyczące działania lub usterek powstałych w trakcie użytkowania 

Nagród Programu posiadających kartę gwarancyjną muszą być dokonywane zgodnie 
z warunkami gwarancji w punktach serwisowych wskazanych przez producenta.
Organizator Programu nie odpowiada za sposób wykonywania przez producentów ich 
obowiązków gwarancyjnych i za treść podjętych decyzji w stosunku do zgłoszonych roszczeń.

10.8.  Zwrot reklamowanej Nagrody Programu należy kierować na adres Magazynu Programu 
(ul. Gustawa Ei�ela 14, 44-109 Gliwice) na koszt Uczestnika.
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§ 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA
11.1.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości Nagrody 

Programu dostarczanej do Uczestników ponosi producent Nagrody Programu.

§ 12 ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA PROGRAMU
12.1.  Zmiany danych Uczestnika Programu mające wpływ na jego uczestnictwo w Programie 

(a w szczególności zmiana adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, 
adresu e-mail) powinny być zgłaszane przez Uczestnika do Biura Programu w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od zaistnienia takiej zmiany.

§ 13 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
13.1.  Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i Uczestnik ma prawo w każdej chwili z niego 

zrezygnować. O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować pisemnie lub za pomocą poczty 
elektronicznej Biuro Programu.

13.2. Po otrzymaniu przez Organizatora Programu rezygnacji z uczestnictwa w Programie 
Konto Uczestnika Programu zostanie zamknięte, a ewentualne niewykorzystane 
Punkty MAPEI zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zostaną anulowane. 
Uczestnik będzie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną SMS lub e-mail.

§ 14 WYKLUCZENIE Z PROGRAMU
14.1.  W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Organizator Programu 

ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu.
14.2.  W przypadku gdy na Koncie Uczestnika Programu, przez okres dłuższy niż 12 następujących po 

sobie miesięcy od czasu rejestracji Uczestnika lub od czasu ostatniej rejestracji Punktów MAPEI, 
nie zostały zarejestrowane Punkty MAPEI, Organizator Programu skontaktuje się z Uczestnikiem. 
Jeśli w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o braku aktywności Uczestnik nie dośle Punktów 
MAPEI, Organizator Programu ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu.

14.3.  W przypadku wykluczenia Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie Punktów MAPEI 
zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu, licząc od dnia wysłania do Uczestnika 
informacji o wykluczeniu z Programu (liczy się data stempla pocztowego). Po upływie tego 
terminu Konto Uczestnika Programu zostanie zamknięte, a ewentualne niewykorzystane 
Punkty MAPEI zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zostaną anulowane. 
Uczestnik będzie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną SMS lub e-mail. 

14.4.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 14.3, realizacja prawa Uczestnika do Nagrody Programu 
przebiega zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 15 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
15.1.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu odbywa się zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).



REGULAMIN 154

15.2. Administratorem danych osobowych jest MAPEI Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa Ei£ela 14, e-mail: odo@mapei.pl

15.3.  W MAPEI Polska Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy 
jest pod adresem e-mail: iod@mapei.pl

15.4.  Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane przez MAPEI w celu umożliwienia 
Uczestnikowi Programu pełnego korzystania z oferty Programu (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), 
w tym również w związku z rozliczeniami podatkowymi w zakresie otrzymanych Nagród 
Programu oraz w celach marketingowych i handlowych w oparciu o udzieloną zgodę 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

15.5.  Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania. 
Dane będą przechowywane w przypadku korzystania z oferty Programu do czasu ustania 
wymogu prawnego, natomiast w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej odwołania lub 
ustania celu przetwarzania. Każdej osobie, która przekazała dane, MAPEI zapewnia prawo 
do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

15.6.  Dane osobowe Uczestników Programu mogą zostać przekazane innym administratorom danych 
w przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostarczenia Nagrody Programu lub gdy wymaga tego 
rodzaj zamówionej Nagrody Programu albo udział w organizowanej wspólnie z partnerem 
akcji marketingowej. W przypadku gdy przekazanie danych jest niezbędne ze względu na 
rodzaj zamówionej Nagrody Programu lub gdy wynika to z udziału w organizowanej wspólnie 
z partnerem akcji marketingowej, informacja o przekazaniu danych innemu administratorowi 
danych zostanie umieszczona przy opisie Nagrody Programu lub w opisie akcji marketingowej 
realizowanej z partnerem.

15.7.  Dane osobowe Uczestników Programu mogą być udostępniane osobom upoważnionym, 
podmiotom przetwarzającym oraz uprawnionym organom.

15.8.  Podanie danych osobowych na Deklaracji przystąpienia do Programu jest dobrowolne. 
Niepodanie danych osobowych na tym dokumencie będzie skutkowało brakiem dostępu 
do oferty Programu. Brak zgody na otrzymywanie informacji handlowych będzie skutkował 
brakiem kontaktu w tym zakresie.

15.9.  MAPEI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji w Deklaracji 
przystąpienia do Programu.

15.10.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
Uczestnik Programu powinien kierować na adres: MAPEI Polska Sp. z o.o. 
(Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców), ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 
z dopiskiem „Dane osobowe”.

15.11.  Wymiana Punktów MAPEI na Nagrodę Programu, związaną z przekazaniem danych osobowych 
innemu administratorowi danych, jest jednoznaczna z upoważnieniem MAPEI do przekazania 
tych danych.
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§ 16 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
16.1.  W celu usprawnienia obsługi Programu Partnerskiego Organizator Programu pod adresem 

https://www.programpartnerskimapei.pl udostępnia Uczestnikom system teleinformatyczny 
umożliwiający dostęp do funkcji obsługi Programu, informacji o stanie Konta Uczestnika 
Programu, historii zgłoszeń Punktów MAPEI i historii dotychczasowych zamówień 
na Nagrody Programu.

16.2. Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora Programu na czas udziału w Programie 
Indywidualny Numer Uczestnika Programu oraz hasło. Powyższe dane pozwalają na dostęp 
do funkcjonalności systemu w ramach indywidualnego Konta Uczestnika Programu. Uczestnik 
odpowiedzialny jest za zapewnienie poufności otrzymanych danych dostępowych oraz 
ponosi pełną odpowiedzialność za dostęp do systemu osób trzecich w oparciu 
o ujawnione lub udostępnione dane przez użytkownika. Każdy przypadek utraty lub ujawnienia 
danych dostępowych Uczestnik winien niezwłocznie zgłosić Organizatorowi Programu.

16.3.  Do korzystania z serwisu niezbędna jest dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca 
obsługę technologii JavaScript.

16.4.  Oprogramowanie wykorzystuje technologię cookies w celu usprawnienia działania serwisu oraz 
przechowywania informacji w ramach trwającej sesji. Wyłączenie obsługi cookies po stronie 
przeglądarki Uczestnika uniemożliwia Uczestnikowi Programu korzystanie z systemu.

16.5.  Zabezpieczona transmisja danych w ramach systemu odbywa się w sposób szyfrowany przy 
wykorzystaniu protokołu TLS/SSL, uniemożliwiający dostęp do przesyłania informacji osobom 
nieupoważnionym. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej kontroli poprawności stosowanego 
certyfikatu.

16.6.  W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania systemu 
Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora Programu.

§ 17 ZMIANY W REGULAMINIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
17.1.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub 

zakończenia Programu w każdym momencie bez podania przyczyn.
17.2.  O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje Uczestników z dwumiesięcznym 

wyprzedzeniem.
17.3.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik w ciągu 30 dni od dnia 

zawieszenia lub zakończenia Programu ma prawo przesłać do Biura Programu celem rejestracji 
kupony punktowe wycięte z oryginalnych opakowań produktów MAPEI pod warunkiem, że nie 
upłynęła Data Ważności Punktów nadrukowana na każdym z tych kuponów, a następnie 
w tym samym terminie ma prawo wykorzystać Punkty MAPEI zarejestrowane na swoim Koncie 
Uczestnika Programu. 

17.4.  Po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu Konto Uczestnika Programu 
zostanie zamknięte, a niewykorzystane Punkty MAPEI będą anulowane.

17.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 roku.

§ 18 ZASTOSOWANIE KODEKSU CYWILNEGO
18.1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
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LISTA PRODUKTÓW Z PUNKTAMI STR. PKT.

ACRYCOLOR PITTURA 20 kg .................................................................. .................. 41.................. 20
ACRYCOLOR PITTURA 5 kg .................................................................... .................. 41.................... 5
ACRYCOLOR TONACHINO 20 kg ............................................................. .................. 40.................. 15
ADESILEX P4 25 kg ............................................................................... .................. 11.................... 7
ADESILEX P7 25 kg ............................................................................... .................. 11.................... 7
ADESILEX P9 biały 25 kg ....................................................................... .................. 10.................... 9
ADESILEX P9 szary 25 kg ...................................................................... .................. 10.................... 9
ADESILEX P9 szary 5 kg ........................................................................ .................. 10.................... 2
ADESILEX P9 EXPRESS 25 kg ................................................................ .................. 10.................. 10
ADESILEX P9 Fiber Plus 25 kg ............................................................... .................. 10.................. 10
ADESILEX PG4 6 kg ............................................................................... .................. 25.................. 30
COLORITE MATT 20 kg .......................................................................... .................. 44.................. 10
COLORITE MATT 5 kg ............................................................................ .................. 44.................... 5
DURSILITE 20 kg ................................................................................... .................. 43.................. 20
DURSILITE 5 kg ..................................................................................... .................. 43.................... 5
DURSILITE BASE COAT 20 kg................................................................. .................. 43.................. 15
DURSILITE BASE COAT 5 kg................................................................... .................. 43.................... 5
DURSILITE MATT 20 kg.......................................................................... .................. 44.................. 15
DURSILITE MATT 5 kg............................................................................ .................. 44.................... 5
DURSILITE PLUS 20 kg .......................................................................... .................. 44.................. 20
DURSILITE PLUS 5 kg ............................................................................ .................. 44.................... 5
DYBLE DYLATACYJNE DO JASTRYCHÓW 10 szt....................................... .................. 27.................. 20
ECO PRIM GRIP PLUS 10 kg................................................................... .................. 28.................. 15
ECO PRIM GRIP PLUS 5 kg..................................................................... .................. 28.................... 8
ECO PRIM GRIP PLUS 1 kg..................................................................... .................. 28.................... 4
ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS 20 kg ................................................ .................. 38.................. 25
EPORIP 10 kg........................................................................................ .................. 25.................. 50
EPORIP 2 kg.......................................................................................... .................. 25.................. 12
EPORIP TURBO 508 g ............................................................................ .................. 25.................... 4
FLEX FUGA GLAZURNIK 5 kg.................................................................. .................. 18.................... 5
FLEX FUGA GLAZURNIK 2 kg.................................................................. .................. 18.................... 2
ISOLASTIC 25 kg ................................................................................... .................. 13.................. 50
ISOLASTIC 10 kg ................................................................................... .................. 13.................. 20
ISOLASTIC 5 kg ..................................................................................... .................. 13.................. 12
ISOLASTIC 1 kg ..................................................................................... .................. 13.................... 3
KERABOND TE biały 25 kg ..................................................................... .................. 13.................... 7
KERABOND TE szary 25 kg .................................................................... .................. 13.................... 5
KERACOLOR FF 20 kg............................................................................ .................. 18.................. 10
KERAFLEX EXTRA S1 biały 23 kg ........................................................... .................... 9.................. 11
KERAFLEX EXTRA S1 szary 25 kg .......................................................... .................... 9.................. 11
KERAFLEX MAXI S1 biały 23 kg.............................................................. .................... 9.................. 13
KERAFLEX MAXI S1 szary 25 kg............................................................. .................... 9.................. 13
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KERAFLEX QUICK S1 szary 23 kg ........................................................... .................... 9.................. 16
KERALASTIC T 10 kg ............................................................................. .................. 16.................. 30
KERALASTIC T 5 kg ............................................................................... .................. 16.................. 16
KERAPOXY 10 kg................................................................................... .................. 19.................. 20
KERAPOXY 5 kg..................................................................................... .................. 19.................. 10
KERAPOXY 2 kg..................................................................................... .................. 19.................... 4
KERAPOXY ADHESIVE 10 kg ................................................................... .................. 16.................. 30
KERAPOXY CQ 3 kg ............................................................................... .................. 19.................... 6
KERAPOXY DESIGN 3 kg ........................................................................ .................. 19.................. 14
KERASET T 25 kg .................................................................................. .................. 14.................... 4
KLEJ DO GRESU GLAZURNIK 25 kg ........................................................ .................. 14.................... 4
KLEJ DO PŁYTEK GLAZURNIK 25 kg ....................................................... .................. 15.................... 3
LAMPOCEM 25 kg ................................................................................. .................. 34.................... 6
LAMPOCEM 5 kg ................................................................................... .................. 34.................... 2
M-GRUNT 20 l....................................................................................... .................. 29.................... 8
M-GRUNT 10 l....................................................................................... .................. 29.................... 5
M-GRUNT 5 l......................................................................................... .................. 29.................... 3
M-GRUNT 1 l......................................................................................... .................. 29.................... 1
M-GRUNT UNI 20 l................................................................................. .................. 29.................. 10
M-GRUNT UNI 10 l................................................................................. .................. 29.................... 7
M-GRUNT UNI 5 l................................................................................... .................. 29.................... 4
M-GRUNT UNI 1 l................................................................................... .................. 29.................... 1
M-HYDROIZOLACJA BUDOWLANA 25 kg ................................................ .................. 23.................... 8
M-KLEJ DO GRESU 25 kg ...................................................................... .................. 14.................... 3
M-KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY 25 kg .......................................... .................. 13.................... 4
M-KLEJ DO PŁYTEK 25 kg ..................................................................... .................. 15.................... 3
M-KLEJ ELASTYCZNY STANDARD 25 kg................................................. .................. 11.................... 6
M-ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA 25 kg ...................................................... .................. 33.................... 2
MALECH 10 kg ...................................................................................... .................. 42.................. 12
MAPE-MOSAIC 20 kg............................................................................. .................. 38.................. 15
MAPEBAND SA 25 m.b. ......................................................................... .................. 20.................. 60
MAPEBAND SA 5 m.b. ........................................................................... .................. 20.................. 15
MAPEBAND W 10 m.b............................................................................ .................. 21.................. 15
MAPEBAND W mankiet 12x12 cm.......................................................... .................. 21.................... 3
MAPEBAND W mankiet 30x30 cm.......................................................... .................. 21.................... 2
MAPEBAND W narożnik zewnętrzny ....................................................... .................. 21.................... 2
MAPEBAND W narożnik wewnętrzny ...................................................... .................. 21.................... 2
MAPEFILL PRO 25 kg............................................................................. .................. 34.................... 6
MAPEFLEX AC3 310 ml.......................................................................... .................. 24.................... 1
MAPEFLEX MS CRYSTAL 300 ml ............................................................ .................. 24.................... 5
MAPEGROUT 430 25 kg......................................................................... .................. 35.................... 6
MAPEGROUT 450 THIXO 25 kg............................................................... .................. 35.................... 6
MAPEGROUT SV SMART 25 kg............................................................... .................. 35.................. 10
MAPEGRUNT PLUS 20 l ......................................................................... .................. 28.................. 12
MAPEGRUNT PLUS 10 l ......................................................................... .................. 28.................... 8
MAPEGRUNT PLUS 5 l ........................................................................... .................. 28.................... 5
MAPEGRUNT PLUS 1 l ........................................................................... .................. 28.................... 1

Weź nagrody za dobrą robotę z MAPEI159



LISTA PRODUKTÓW Z PUNKTAMI STR. PKT.

MAPEGUARD UM 35 30 m.b................................................................... .................... 7................ 150
MAPEGUARD WP 200 30 m.b................................................................. .................... 7................ 150
MAPEGUARD WP 200 5 m.b................................................................... .................... 7.................. 30
MAPEGUARD WP ADHESIVE 6,65 kg....................................................... .................... 7.................. 17
MAPEGUM WPS 20 kg ........................................................................... .................. 20.................. 27
MAPEGUM WPS 10 kg ........................................................................... .................. 20.................. 15
MAPEGUM WPS 5 kg ............................................................................. .................. 20.................... 9
MAPEKLEJ EXTRA 25 kg........................................................................ .................. 15.................... 4
MAPEKLINKER 25 kg ............................................................................. .................. 33.................... 5
MAPELASTIC 32 kg ............................................................................... .................. 22.................. 36
MAPELASTIC 16 kg ............................................................................... .................. 22.................. 18
MAPELASTIC TURBO 36 kg .................................................................... .................. 22.................. 60
MAPELASTIC TURBO 18 kg .................................................................... .................. 22.................. 36
MAPELEVEL EASY WDG KLINY 100 szt. .................................................. .................. 12.................... 5
MAPELEVEL EASY WDG KLIPSY 250 szt.................................................. .................. 12.................... 8
MAPELEVEL EASY WDG SYSTEM 150 klinów + 150 klipsów ................... .................. 12.................. 15
MAPENET 150 / MAPETHERM NET 150 50 m.b. .................................... .................. 24.................. 15
MAPETEX VLIES 50 m.b. ........................................................................ .................... 6.................. 80
MAPETHERM DO SIATKI 25 kg ............................................................... .................. 37.................... 6
MAPETHERM DO STYROPIANU 25 kg ..................................................... .................. 36.................... 5
MAPETHERM FIBER 25 kg ..................................................................... .................. 39.................... 8
MAPETHERM FLEX RP 20 kg.................................................................. .................. 39.................. 20
MAPETHERM SI DO SIATKI 25 kg ........................................................... .................. 37.................... 4
MAPETHERM ST DO STYROPIANU 25 kg ................................................ .................. 36.................... 3
MAPETHERM WOOL DO SIATKI 25 kg ..................................................... .................. 37.................... 7
MAPETHERM WOOL DO WEŁNY 25 kg .................................................... .................. 36.................... 6
MONOLASTIC 20 kg............................................................................... .................. 23.................. 26
NIVOPLAN PLUS 25 kg........................................................................... .................. 33.................... 2
NOVOPLAN 21 23 kg ............................................................................. .................. 32.................... 6
NOVOPLAN ECO 20 23 kg ...................................................................... .................. 32.................... 6
NOVOPLAN MAXI 25 kg ......................................................................... .................. 32.................... 6
PLANICRETE 25 kg ................................................................................ .................. 29.................. 60
PLANICRETE 10 kg ................................................................................ .................. 29.................. 25
PLANICRETE 5 kg .................................................................................. .................. 29.................. 12
PLANICRETE 1 kg .................................................................................. .................. 29.................... 3
PLANISEAL 88 25 kg ............................................................................. .................. 23.................. 10
PLANITOP 400 25 kg ............................................................................. .................. 34.................... 6
PLANITOP 400 5 kg ............................................................................... .................. 34.................... 2
PLANITOP MINERAL 25 kg ..................................................................... .................. 38.................... 5
PLANOLIT 115 23 kg ............................................................................. .................. 31.................... 6
PLANOLIT 330 23 kg ............................................................................. .................. 31.................... 6
PLASTIMUL 2K SUPER 21,7 kg .............................................................. .................. 22.................. 30
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PRIMER G PRO 20 l ............................................................................... .................. 28.................. 30
PRIMER G PRO 10 l ............................................................................... .................. 28.................. 15
PRIMER G PRO 5 l ................................................................................. .................. 28.................... 9
PRIMER G PRO 1 l ................................................................................. .................. 28.................... 3
PULICOL 2000 0,75 kg .......................................................................... .................. 17.................. 10
SILANCOLOR BASE COAT 20 kg ............................................................. .................. 43.................. 15
SILANCOLOR PITTURA 20 kg ................................................................. .................. 41.................. 28
SILANCOLOR PITTURA 5 kg ................................................................... .................. 41.................... 5
SILANCOLOR PRIMER 10 kg................................................................... .................. 42.................. 15
SILANCOLOR PRIMER PLUS 10 kg........................................................... .................. 42.................. 15
SILANCOLOR TONACHINO 20 kg ............................................................. .................. 40.................. 22
SISICOLOR PITTURA 20 kg...................................................................... .................. 41.................. 22
SISICOLOR TONACHINO 20 kg................................................................. .................. 40.................. 18
TOPCEM 20 kg ...................................................................................... .................. 26.................... 4
TOPCEM PRONTO C25 25 kg .................................................................. .................. 26.................... 1
TOPCEM PRONTO C35 25 kg .................................................................. .................. 26.................... 3
ULTRABOND ECO PU 2K 10 kg ................................................................ .................. 16.................. 30
ULTRABOND ECO PU 2K 5 kg .................................................................. .................. 16.................. 16
ULTRACARE KERANET 5 kg .................................................................... .................. 17.................. 15
ULTRACARE KERANET 1 kg .................................................................... .................. 17.................... 4
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER 5 l...................................................... .................. 17.................. 45
ULTRACARE KERAPOXY CLEANER Spray 0,75 l ....................................... .................. 17.................... 8
ULTRACOLOR PLUS 5 kg......................................................................... .................. 18.................... 7
ULTRACOLOR PLUS 2 kg......................................................................... .................. 18.................... 3
ULTRALITE S1 biały 15 kg....................................................................... .................... 8.................. 18
ULTRALITE S1 szary 15 kg...................................................................... .................... 8.................. 18
ULTRALITE S1 QUICK biały 15 kg............................................................. .................... 8.................. 22
ULTRALITE S1 QUICK szary 15 kg............................................................ .................... 8.................. 20
ULTRALITE S2 biały 15 kg....................................................................... .................... 6.................. 20
ULTRALITE S2 szary 15 kg...................................................................... .................... 6.................. 20
ULTRALITE S2 QUICK biały 15 kg............................................................. .................... 8.................. 26
ULTRALITE S2 QUICK szary 15 kg............................................................ .................... 8.................. 24
ULTRAPLAN ECO 20 23 kg...................................................................... .................. 30.................... 6
ULTRAPLAN MAXI 25 kg ......................................................................... .................. 31.................... 8
ULTRAPLAN RENOVATION 23 kg.............................................................. .................. 30.................... 6
ULTRAPLAN TERMO 25 kg ...................................................................... .................. 30.................... 6
ULTRASCREED EASY 25 kg ..................................................................... .................. 27.................... 1
ULTRASCREED EXPRESS 25 kg ............................................................... .................. 27.................... 3
UNIVERSAL BASE COAT 20 kg................................................................. .................. 39.................. 15
UNIVERSAL BASE COAT 5 kg................................................................... .................. 39.................... 5
ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO KABINY PRYSZNICOWEJ............................ .................. 20.................. 12
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TARCZA Ø125 99 15
TARCZA Ø230 99 40
METRÓWKA DREWNIANA, SERIA 717 STABILA 82 45
KIELNIA SZTUKATORSKA 67 50
KIELNIA SZTUKATORSKA DUŻA 67 50
TWOJE INDYWIDUALNE NAKLEJKI NA SAMOCHÓD 142 50
CZAPKA BASEBALLOWA MODEL 305 6P BEŻOWA 58 55
CZAPKA BASEBALLOWA MODEL 305 6P BIAŁA 58 55
CZAPKA BASEBALLOWA MODEL 305 6P CZARNA 58 55
CZAPKA BASEBALLOWA MODEL 305 6P GRANATOWA 58 55
PACA GŁADKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 66 55
NÓŻ ŁAMANY MODEL 890 MEDID 75 55
ZESTAW OSTRZY WYMIENNYCH DO NOŻA MODEL 899 MEDID 75 55
METRÓWKA DREWNIANA, SERIA 617 STABILA 82 60
GĄBKA DO FUGOWANIA MAPEI 68 65
WKŁADKI NAKOLANNE DO OGRODNICZEK 53 70
PACA NIERDZEWNA Z ZĘBEM SKOŚNYM 63 70
T-SHIRT NIEBIESKI MODEL TSRA150 JHK 57 80
PACA SZLIFIERSKA „TARNIK” 66 80
T-SHIRT BIAŁY MODEL TSRA190 JHK 56 85
T-SHIRT CZARNY MODEL TSRA190 JHK 56 85
KOSZULKA WĘDKARZA MODEL TSRA190 JHK 57 85
PACA NIERDZEWNA Z ZĘBEM PROSTYM 63 85
PACA GUMOWA DO FUGOWANIA MAPEI 65 85
MIARKA ZWIJANA BM 100, 5M STABILA 81 85
TARCZA DIAMENTOWA Ø125 99 85
PACA NIERDZEWNA Z ZĘBEM PÓŁOKRĄGŁYM 62 90
RĘKAWICE ROBOCZE TIGERFLEX 59 95
NÓŻ MODEL 10266-STHT1 STANLEY 74 95
MIARA DWUSTRONNA 3M MEDID 81 100
PACA NIERDZEWNA GŁADKA 62 110
PACA DO CZYSZCZENIA FUG EPOKSYDOWYCH Z PODKŁADEM ZE SPECJALNEJ WŁÓKNINY 65 110
CĘGI TYPU „PAPUGA” 69 110
WODOODPORNE WKŁADY DO ZNACZNIKA BUDOWLANEGO MODEL 4040 PICA DRY 84 110
MIARKA Z BLOKADĄ MODEL M882 DEDRA 80 115
ZNACZNIK DO GŁĘBOKICH OTWORÓW PICA INK 83 120
UCHWYT DO BITÓW MODEL WF4055000 WOLFCRAFT 87 125
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ZMYWALNE WKŁADY DO ZNACZNIKA BUDOWLANEGO MODEL 4030 PICA DRY 84 130
CĘGI DO GLAZURY 69 140
PACA NIERDZEWNA Z ZĘBEM DŁUGA 64 145
PAMIĘĆ USB MODEL GLOWING FLASH 139 145
MIARKA ZWIJANA BM 100, 8M STABILA 81 150
PACA NIERDZEWNA GŁADKA DŁUGA 64 155
MIARA DWUSTRONNA 5M MEDID 81 160
KOLOROWE WKŁADY DO OŁÓWKA BUDOWLANEGO MODEL 6045 PICA BIG DRY 85 190
AUTOMATYCZNY ZNACZNIK BUDOWLANY LONG LIFE MODEL 3030 PICA DRY 83 195
BEZPIECZNY NÓŻ MODEL 10-778-0 STANLEY 74 220
TARCZA DIAMENTOWA Ø230 99 220
NAKOLANNIKI 53 230
OKULARY OCHRONNE MODEL COMBOR WÜRTH 59 230
OTWORNICA DIAMENTOWA CERAMIC 6 mm WOLFCRAFT 88 230
POZIOMICA, TYP 80AS STABILA 40 cm 91 235
ZESTAW 5 WIERTEŁ DO GRANITU I MARMURU PROFI GRANITE PG 5 ALPEN 104 235
OTWORNICA DIAMENTOWA CERAMIC 8 mm WOLFCRAFT 88 240
SZCZYPCE DO OTWORÓW DO GLAZURY TYP 91 KNIPEX 70 245
NOŻYCE MODEL 14-563 FATMAX® STANLEY 72 255
UCHWYT SAMOCHODOWY MODEL GRAVITY CAR MOUNT BASEUS 131 255
NOWOCZESNY OŁÓWEK BUDOWLANY MODEL 6060 PICA BIG DRY 85 260
NÓŻ UNIWERSALNY MODEL CARBONMAX™ FISKARS 73 265
KĄTOWNIK MODEL 930 MEDID 89 275
ZESTAW WIERTEŁ DO PŁYTEK GRESOWYCH C PROTECTOR Z WIERTŁEM DO BETONU PROFI BETON ALPEN 6 mm 103 275
POZIOMICA, TYP 80AS STABILA 60 cm 91 295
ZESTAW BITÓW STANDARDOWYCH MODEL WF1388000 WOLFCRAFT 86 300
ZESTAW 5 WIERTEŁ UNIWERSALNYCH PM 5 ALPEN 105 305
CZAJNIK BUDOWLANY MODEL CR1255 CAMRY 134 305
TARCZA DIAMENTOWA CER-P Ø125 98 310
SPODNIE DRESOWE MODEL MELIAN II HI-TEC 55 315
ZESTAW WIERTEŁ DO PŁYTEK GRESOWYCH C PROTECTOR Z WIERTŁEM DO BETONU PROFI BETON ALPEN 8 mm 103 315
POZIOMICA, TYP 80AS STABILA 80 cm 91 320
BATERIA POWER BANK MODEL PB-243 138 330
ZESTAW GLAZURNICZY 68 335
KUBEK TERMICZNY MODEL LANDO FJORD NANSEN 135 335
ZESTAW 5 WIERTEŁ 4-OSTRZOWYCH SDS-PLUS FORCE X MB 5 ALPEN 104 340
ZESTAW WIERTEŁ DO PŁYTEK GRESOWYCH C PROTECTOR Z WIERTŁEM DO BETONU PROFI BETON ALPEN 10 mm 103 355
MECHANICZNY PISTOLET DO USZCZELNIACZY MODEL MG310 COMPACT (WF4357000) WOLFCRAFT 88 360
MIESZADŁO MODEL WG 120 EIBENSTOCK 97 360
PLECAK UNIWERSALNY MODEL CITAN 23 L HI-TAC 132 360
NÓŻ BUDOWLANY MODEL CARBONMAX™ FISKARS 73 365
PAS MONTERSKI MODEL 96-178-1 STANLEY 78 375
MIESZADŁO MODEL WG 135 EIBENSTOCK 97 395
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SPODNIE ROBOCZE BOJÓWKI BEŻOWE 50 400
SPODNIE ROBOCZE BOJÓWKI BIAŁE 50 400
SPODNIE ROBOCZE BOJÓWKI CZARNE 51 400
SPODNIE ROBOCZE BOJÓWKI NIEBIESKIE 51 400
ADPTER DO WKRĘTAREK AKUMULATOROWYCH MODEL WF4688000 WOLFCRAF 106 405
PLECAK MODEL FELIX 25 L HI-TEC 133 405
PROFESJONALNE OGRODNICZKI ROBOCZE BEŻOWE 48 410
PROFESJONALNE OGRODNICZKI ROBOCZE BIAŁE 49 410
PROFESJONALNE OGRODNICZKI ROBOCZE CZARNE 49 410
PROFESJONALNE OGRODNICZKI ROBOCZE NIEBIESKIE 49 410
BLUZA DRESOWA MODEL SILIAN II HI-TEC 55 410
SZCZYPCE DO RUR COBRA® TYP COBRA 87 KNIPEX 70 425
ZESTAW 7 WIERTEŁ SDS-PLUS MB7 ALPEN 105 425
TERMOS MODEL HONER FJORD NANSEN 135 435
TORBA PODRÓŻNA MODEL ASTON II HI-TEC 133 455
KAMIZELKA ROBOCZA PIKOWANA MODEL SOLNER HI-TEC 58 470
TORBA NARZĘDZIOWA MODEL OPEN MOUTH 16" STANLEY 79 485
ZESTAW WIERTEŁ MODEL STA7205-XJ STANLEY 106 500
LATARKA CZOŁOWA MODEL 81509-FMHT0 STANLEY 75 535
BLUZA POLAROWA MODEL MONAR HI-TEC 54 540
POZIOMICA, TYP 80AS STABILA 120 cm 91 570
ZESTAW 9 KLUCZY IMBUSOWYCH DŁUGICH Z KULKĄ MODEL 950/9 HEX-PLUS MULTICOLOUR HF 1 WERA 87 580
ZESTAW 42 WKRĘTAKÓW MODEL 62113-STHTO STANLEY 103 595
STACJA METEO MODEL COLOR EDGE HAMA 137 605
MŁOTEK STOLARSKI MODEL 1027203 ISOCORE™ FISKARS 77 620
OGRODNICZKI EXCLUSIVE 52 695
SZCZYPCE DO SYFONÓW SANITARNYCH TYP 81 KNIPEX 71 715
WALIZKA KABINOWA MODEL COLORADO 20” VIP COLLECTION 132 720
SOFTSHELL Z KAPTUREM MODEL CAEN HI-TEC 54 725
PAS MONTERSKI SKÓRZANY MODEL 80113-STST1 STANLEY 78 770
POZIOMICA, TYP 80AS-2 STABILA 200 cm 91 915
SZCZYPCE-KLUCZ TYP 86 KNIPEX 71 935
SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Z ORGANIZEREM 26”MODEL FMST1-75791 STANLEY 79 955
RUCHOMY WARSZTAT MODEL 3 W 1 STANLEY 80 1000
TERMOHIGROMETR MODEL BC06 TROTEC 93 1015
SZLIFIERKA KĄTOWA MODEL GA5030R MAKITA 101 1160
STATYW DO LAMP MODEL TRIPOD SCANGRIP 77 1180
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ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK DO MIESZARKI M14 EIBENSTOCK 97 1180
ŁADOWARKA MODEL DC18RC MAKITA 111 1215
ZESTAW NOŻY MODEL ZESTAW FUNCTIONAL FORM FISKARS 136 1240
ZESTAW MINISZCZYPIEC MODEL 00 20 72 V01 KNIPEX 72 1315
DYSK ZEWNĘTRZNY MODEL HDTB410EK3AA TOSHIBA 139 1325
ŁADOWARKA MODEL DCB115-QW DWALT 110 1335
RĘCZNA MYJKA MODEL WV 2 PLUS N KÄRCHER 122 1350
ZESTAW BITÓW I KLUCZY Z GRZECHOTKĄ MODEL TOOL-CHECK PLUS (5056490001) WERA 86 1360
SZLIFIERKA KĄTOWA MODEL DWE4157 DEWALT 101 1545
WYRZYNARKA MODEL 4329 MAKITA 116 1565
PIROMETR MODEL BP21 TROTEC 93 1580
ODKURZACZ MODEL WD3 V-17/4/20 KÄRCHER 119 1605
JEDNOBIEGOWA WIERTARKA UDAROWA MODEL DWD024 DEWALT 112 1625
ODKURZACZ MODEL BUDDY II 18 PREMIUM CAR CLEANER NILFISK 119 1660
ALKOMAT MODEL ALCOFIND PRO X-5 PLUS DATECH 131 1660
LAMPA SIECIOWA MODEL VEGA LITE SCANGRIP 76 1675
WIERTARKA UDAROWA MODEL HP1631K MAKITA 112 1815
DALMIERZ LASEROWY MODEL LD 250 BT STABILA 92 1850
GRILL ELEKTRYCZNY MODEL GC3050 TEFAL 136 1875
AKUMULATOR MODEL BL1850B MAKITA 111 1895
KOMPRESOR WIELOFUNKCYJNY MODEL BDCINF18N BLACK&DECKER 127 1895
WYRZYNARKA MODEL CJ90VST2 HIKOKI 116 1925
ZEGAREK G-SHOCK MODEL GBA-800-1AER CASIO 137 1940
AKUMULATOR MODEL DCB184-XJ DEWALT 110 1970
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE MODEL T230 TWS JBL 138 1970
MYJKA CIŚNIENIOWA CORE 125-5 EU NILFISK 120 2060
WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI MODEL BM31 TROTEC 92 2140
LASER KRZYŻOWY LAX 50 STABILA 94 2210
LASER LINIOWY PODŁOGOWY FLS 90 STABILA 94 2210
PAROWNICA MODEL SC 2 KARCHER 122 2230
LAMPA AKUMULATOROWA MODEL NOVA 3K C+R SCANGRIP 76 2250
PILARKA TARCZOWA MODEL C7ST HIKOKI 115 2440
KARTA UPOMINKOWA ORLEN 130 2450
ZESTAW KORONEK DIAMENTOWYCH CARAT DO PRACY NA SUCHO MODEL EHSSET04NF HIKOKI 98 2530
WIERTARKO-WKRĘTARKA MODEL DS12DA WFZ HIKOKI 109 2530
WIERTARKO-WKRĘTARKA MODEL DS18DF WCZ HIKOKI 109 2590
WIERTARKO-WKRĘTARKA MODEL DF333DSAE MAKITA 107 2645
MIESZARKA MODEL UM12VST2 HIKOKI 96 2765
SZLIFIERKA KĄTOWA MODEL DWE4257 DEWALT 102 2785
MYJKA MODEL K3 FULL CONTROL KÄRCHER 121 2860
MŁOTOWIERTARKA MODEL DH26PC2 HIKOKI 114 3005
ELEKTRONICZNY KĄTOMIERZ CYFROWY MODEL TECH 700 DA 45 CM STABILA 90 3010
RADIO BUDOWLANE MODEL DMR112 MAKITA 89 3030
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SZLIFIERKA KĄTOWA MODEL 9565CVR MAKITA 102 3250
MIESZARKA MODEL UT1200 MAKITA 96 3285
POZIOMICA ELEKTRONICZNA TYP 196-2 ELECTRONIC IP65 STABILA 90 3365
ZESTAW KORONEK DIAMENTOWYCH CARAT ET DO PRACY NA MOKRO MODEL ETSET04000 HIKOKI 98 3430
ZAKRĘTARKA UDAROWA MODEL SFMCF820D2K STANLEY 108 3700
MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA MODEL HR140DSMJ MAKITA 115 3775
WIERTARKO-WKRĘTARKA MODEL SFMCD721D2K STANLEY 107 3880
MYJKA WYJĄTKOWO MOBILNA MODEL K4 COMPACT KÄRCHER 121 3885
MŁOTOWIERTARKA MODEL HR2630T MAKITA 113 3920
ODKURZACZ PIORĄCY MODEL SE 4001 KÄRCHER 120 4155
MŁOTOWIERTARKA MODEL HR2652 MAKITA 113 4175
MIESZARKA MODEL EHR 18.1 S EIBENSTOCK 97 4325
SZLIFIERKA DO GIPSU MODEL DED7766 DEDRA 117 4555
PISTOLET TYNKARSKI STORCH 123 4695
KOMPRESOR MODEL HL275-50 AIRPRESS 126 4935
WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA MODEL DHP453RFE MAKITA 108 5130
MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK MODEL TOPLINE STANDARD 630 KAUFMANN 124 5630
ELEKTRYCZNY NÓŻ DO STYROPIANU MODEL HOTKNIFE 250 STORCH 123 5715
MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA MODEL DCH133M1 DEWALT 114 6975
LASER WIELOLINIOWY MODEL LAX 400 STABILA 95 7155
MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK MODEL TOPLINE ROCK 720 KAUFMANN 124 7370
SZLIFIERKA KĄTOWA MODEL DGA504RTJ MAKITA 100 7905
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY MODEL ISC L-1625 TOP STARMIX 118 8425
CIŚNIENIOWY EKSPRES DO KAWY MODEL EA816B KRUPS 134 8430
SZLIFIERKA KĄTOWA MODEL DCG405P2 DEWALT 100 8590
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY MODEL ATTIX 33-2L IC NILFISK 118 8855
VOUCHER TURYSTYCZNY W HOTELU BANIA**** 130 8875
MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK MODEL TOPLINE ROCK 920 KAUFMANN 125 9480
LAPTOP MODEL LENOVO, HP LUB ACER 140 15390
MASZYNKA DO CIĘCIA PŁYTEK MODEL TOPLINE STANDARD 1250 KAUFMANN 125 19065
MACBOOK AIR MODEL AIR M1 APPLE 141 28765
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Adres

DANE UCZESTNIKA

DANE DO WYSYŁKI NAGRÓD

ul.

nr domu          nr mieszkania

Miejscowość
Kod pocztowy

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

—

Do odbioru paczki
upoważniam

KUPON
ZAMÓWIENIA NAGRODY

KUPON
ZAMÓWIENIA NAGRODY



ROZMIARSZT.NAGRODA
NRNAZWA NAGRODY

SUMA NADESŁANYCH PUNKTÓW:

.......................................................         .......................................................
        Podpis Uczestnika             Data

NIE ZAMAWIAM NAGRÓD

Zaznacz to pole, jeżeli chcesz tylko
zarejestrować punkty na konto.

ROZMIARSZT.NAGRODA
NRNAZWA NAGRODY

SUMA NADESŁANYCH PUNKTÓW:

.......................................................         .......................................................
        Podpis Uczestnika             Data

NIE ZAMAWIAM NAGRÓD

Zaznacz to pole, jeżeli chcesz tylko
zarejestrować punkty na konto.



Zaloguj się na stronie Programu Partnerskiego MAPEI 
i sprawdź, jakie nagrody sezonowe

dla Ciebie przygotowaliśmy.

www.mapei.pl



PROGRAM
PARTNERSKI DLA
WYKONAWCÓW
MAPEI

KONTAKT TELEFONICZNY
Tel.: 22 / 595 42 38 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 14:00

ADRES BIURA PPM
Biuro Programu Partnerskiego MAPEI 
dla Wykonawców
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

KONTAKT E-MAIL
program.partnerski@mapei.pl

JAK SIĘ KONTAKTOWAĆ
Z PROGRAMEM 
PARTNERSKIM MAPEI?

STRONA INTERNETOWA
Na stronie internetowej MAPEI 
znajdziesz specjalną sekcję 
poświęconą Programowi, 
a w niej wszystko o funkcjonowaniu 
Programu, m.in. najaktualniejsze 
modele nagród, nowe produkty 
z punktami oraz informacje 
o akcjach promocyjnych, 
konkursach, loteriach, ankietach 
i badaniach satysfakcji. 
Korzystając ze strony 
www.mapei.pl, będziesz mógł 
sprawdzić aktualny stan Twojego 
indywidualnego konta punktowego 
i złożyć zamówienie na nagrody. 
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