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Cennik obowiązuje od 01.01.2019

GEOTECHNIKA

KERAMZYT

PORADNIK
WYKONAWCY

www.leca.pl

Geotechniczne zastosowania keramzytu,
właściwości i dane techniczne kruszywa,
rozwiązania, zakres stosowania
oraz liczne przykłady realizacji

OGRODNICTWO
KERAMZYT

Najbardziej popularne rozwiązania
z zakresu izolacji oraz drenaży
geotechniki, rolnictwa i ogrodnictwa

KERAMZYT

www.leca.pl

www.leca.pl

w nowych i remontowanych budynkach,

KERAMZYT

Liczne zastosowania keramzytu
w uprawach pod osłonami, doniczkowych,
hydroponice, nasadzeniach,
kształtowaniu terenów zielonych

Oferta keramzytu do zastosowań
we wnętrzach i na zewnątrz budynków,
do lekkich betonów i zapraw,
w geotechnice, ogrodnictwie, ekologii

www.leca.pl

Cennik obowiązuje od 01.01.2019

KERAMZYT

IZOLACYJNY

SUCHE, lekkie, ceramiczne kruszywo do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń
Leca®
KeRaMZYT

izolacyjny

s

(drobnoziarnisty)
0-4 mm, okrągły
[510 kg/m3]

izolacyjny

Za opaKowanie

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości
warstwy 0-6 cm oraz do wykonywania lekkich betonów

30,80

worek 55 L

645,00

big-bag 1,50 m3

M

(średnioziarnisty)
4-10 mm, okrągły
[320 kg/m3]

izolacyjny

cena [Zł] neTTo

Główne
ZasTosowanie

L

(gruboziarnisty)
10-20 mm, okrągły
[290 kg/m3]

podsypkowy
(drobnoziarnisty)
0-5 mm, okrągły
i kruszony
[500 kg/m3]

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości
warstwy 3-9 cm oraz do wykonywania lekkich betonów

29,70

worek 55 L

820,00

big-bag 2,00 m3

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości
warstwy powyżej 8 cm, do wykonywania lekkich
betonów, do izolacji ścian piwnic, drenaży, izolacji
rur w gruncie oraz do wykonywania nośnego
i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie
(rozwiązanie z keramzytem w workach układanych
bezpośrednio na gruncie)
do podsypek wypełniających, poziomujących
i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże pod
płyty podłogowe (suchy jastrych)
Z

28,60

worek 55 L

730,00

big-bag 2,00 m3

34,10

worek 55 L

712,50

big-bag 1,50 m3

KERAMZYT

Za paLeTę

a

Za 1 M3

924,00

560,00

645,00

430,00

891,00

540,00

820,00

410,00

858,00

520,00

730,00

365,00

1023,00

620,00

712,50

475,00

30 szt.=1,65 m3
1 szt.=1,50 m3

30 szt.=1,65 m3
1 szt.=2,00 m3

30 szt.=1,65 m3
1 szt.=2,00 m3

30 szt.=1,65 m3
1 szt.=1,50 m3

BUDOWLANY

WILGOTNE, lekkie, ceramiczne kruszywo do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
Leca®
KeRaMZYT
do zapraw

do samodzielnego wykonywania ciepłochronnych
zapraw murarskich

(drobnoziarnisty)
0-2 mm
[550 kg/m3]

cena [Zł] neTTo
Za opaKowanie
562,50

big-bag 1,50 m3

Za paLeTę

a

Za 1 M3

562,50

375,00

615,00

410,00

800,00

400,00

730,00

365,00

1 szt.=1,50 m3

B Z

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień oraz
do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

budowlany s

(drobnoziarnisty)
0-4 mm, okrągły
[510 kg/m3]

615,00

big-bag 1,50 m3

1 szt.=1,50 m3

B Z

budowlany M

(średnioziarnisty)
4-10 mm, okrągły
[320 kg/m3]

budowlany L

Główne
ZasTosowanie

(gruboziarnisty)
10-20 mm, okrągły
[290 kg/m3]

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień oraz
do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

800,00

big-bag 2,00 m3

1 szt.=2,00 m3

B

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień,
drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych
oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym
B

www.leca.pl

730,00

big-bag 2,00 m3

1 szt.=2,00 m3

Cennik obowiązuje
od 01.01.2019
Cennik obowiązuje
od 01.01.2019

KERAMZYT
KERAMZYT
KERAMZYT
WILGOTNE,
lekkie,
ceramiczne
kruszywo w opakowaniach,
do innych zastosowań
WILGOTNE, lekkie,
ceramiczne
kruszywo
w opakowaniach,
do innych zastosowań
LECA®
LECA®
Leca
KERAMZYT
KERAMZYT
KeRaMZYT

GŁÓWNE
GŁÓWNE
Główne
ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE
ZasTosowanie

C
Z neTTo
TTO
C
cena
[Zł]
ZA opaKowanie
OPAKOWANIE
ZA OPAKOWANIE
ZA paLeTę
PALETĘ
Za
Za

kruszywooimpregnowane
do 5 cm
kruszywo impregnowane
ograniczonej doo 5ograniczonej
cm
impregnowanyimpregnowany
750,00
big-bag 2,00 m33
kapilarności
(zdolności
podciągania
wody) do
(zdolności
podciągania
wody)
do
podłóg na
na do podłógkapilarności
na
do podłóg
wykonywania
nośnego i termoizolacyjnego
podłoża
i termoizolacyjnego
podłoża
gruncie wykonywania nośnego
gruncie
[290 kg/m33]

Z
A
a

TTO

Z 1 M3A
ZA PALETĘ
Za

750,00

big-bag1 2,00
m3 m33
szt.=2,00

Z

M

375,00

1 szt.=2,00 m3

w podłogach
na gruncie
(rozwiązanie z keramzytem
(rozwiązanie
z keramzytem
[290 kg/m3w
] podłogach na gruncie
luzemukładanym
wysypywanym,
układanym
luzem wysypywanym,
bezpośrednio
nabezpośrednio na
gruncie)
gruncie)
Z

Z

do M
drenaży roślin
do
w
doniczkach
roślin
, spulchniania
w doniczkach , spulchniania
do
drenaży
roślin
wdrenaży
doniczkach,
ogrodniczy M ogrodniczy

29,70

podsypek
pod roślinami ograniczających
ziemi, podsypek ziemi,
pod roślinami
ograniczających
(średnioziarnisty) (średnioziarnisty)
odparowywanie
wody
i porastanie chwastów
wody i porastanie
chwastów
[320 kg/m3odparowywanie
]
[320 kg/m33]
Z

Z

820,00

big-bag 2,00 m33

do drenaży
drenaży większych
do drenaży
roślin
wwdonicach
roślin
i igruncie
w donicach
do
większych
roślinwiększych
donicach
gruncie
oraz i gruncie oraz
L
ogrodniczy L ogrodniczy
spulchniania ziemi
spulchniania
uprawnej, podsypek
ziemi uprawnej,
pod roślinami
podsypek pod roślinami
(gruboziarnisty) (gruboziarnisty)
ograniczających
wody i porastanie
odparowywanie odparowywanie
wody i porastanie
[290 kg/m3ograniczających
]
[290 kg/m33]
chwastów,
także do upraw hydroponicznych
chwastów, a także
do uprawahydroponicznych
Z

Z

do posypek
posypek na śliskie
do posypek
i ioblodzone
na śliskie
powierzchnie
i oblodzonedróg,
powierzchnie dróg,
do
śliskie
oblodzone
powierzchnie
antypoślizgowy
antypoślizgowy
antypoślizgowy
C Z

worek
55 L m33
30 szt.=1,65

820,00

big-bag1 2,00
m3 m33
szt.=2,00

28,60

858,00

worek 55 L

730,00

big-bag 2,00 m33

(drobnoziarnisty) (drobnoziarnisty)
parkingów,
chodników,
wjazdów
do garaży, schodów,
parkingów, chodników,
wjazdów
do garaży,
schodów,
[420 kg/m3pochylni
]
[420 kg/m33]
pochylni itp.
itp.
cC Z

891,00

worek 55 L

worek
55 L m33
30 szt.=1,65

730,00

big-bag1 2,00
m3 m33
szt.=2,00

28,60

worek 55 L

585,00

big-bag 1,50 m33

858,00

worek
55 L m33
30 szt.=1,65

585,00

big-bag1 1,50
m3 m33
szt.=1,50

540,00

30 szt.=1,65 m3

410,00

1 szt.=2,00 m3

520,00

30 szt.=1,65 m3

365,00

1 szt.=2,00 m3

520,00

30 szt.=1,65 m3

390,00

1 szt.=1,50 m3

KERAMZYT
KERAMZYT
KERAMZYT
WILGOTNE,
lekkie,
ceramiczne
kruszywo
luzem
, do lekkich
zapraw i betonów
WILGOTNE, lekkie,
ceramiczne
kruszywo
dostawy
luzemdostawy
, do lekkich
zapraw
i betonów
3
PRODUKT, FRaKcJa
FRAKCJA
PRODUKT, FRAKCJA ciężaR
CIĘŻAR nasYpowY
NASYPOWY
CIĘŻAR NASYPOWY
LOGISTYKA LOGISTYKA
C
Z neTTo
NETTO
C Za
Z Z1 MNETTO
Z
pRoduKT,
LoGisTYKa
cena
[Zł]

Leca® KERAMZYT
Leca®
0-2
KERAMZYT
RR
0-2 R
Leca®
KERAMZYT
0-2

550 kg/m3

265,00

500 - 510 kg/m3500 - 510 kg/m3

265,00

550 kg/m3

Leca® KERAMZYT
Leca®
0-4
KERAMZYT
R (0-5
RC)RC)
0-4 R (0-5
Leca®
KERAMZYT
0-4
R (0-5
D RC)
d

D

Leca® KERAMZYT
Leca®
0-6
KERAMZYT
RCRC
0-6 RC
Leca®
KERAMZYT
0-6

D

D
d

Leca® KERAMZYT
Leca®
2-4
KERAMZYT
RR
2-4 R
Leca®
KERAMZYT
2-4
Leca® KERAMZYT
Leca®
4-8
KERAMZYT
R R
4-8 R
Leca®
KERAMZYT
4-8
Leca® KERAMZYT
Leca®
4-10
KERAMZYT
R (5-10
RC)
4-10 R (5-10
RC)
Leca®
KERAMZYT
4-10
R (5-10
RC)
D
d

D

Leca® KERAMZYT
Leca®
8/10-20
KERAMZYT
R R 8/10-20 R
Leca®
KERAMZYT
8/10-20
Leca® KERAMZYT
Leca®
10-20
KERAMZYT
impregnowany
10-20 impregnowany
Leca®
KERAMZYT
10-20
impregnowany
Wszystkie ceny netto

A Do worków na paletach
A Do worków
a
dolicza się koszt jednostkowy
doliczana
siępaletach
koszt jednostkowy

netto 9,00 zł za bezzwrotną paletę
B Receptury
B Receptury na lekkie
lekkie betony na www.leca.pl
betony nana
www.leca.pl
C Produkt
cC Produkt dostępny
dostępny
listopada do 20 lutego
od 02 listopada
do od
20 02
lutego
D Kruszywo okrągłe
D Kruszywo
d
okrągłe
(R) i okrągłe
(R) i okrągłe
z przekruszem
(RC)z przekruszem (RC)

410 kg/m3

410 kg/m3

265,00

390 kg/m3

390 kg/m3

290,00

330 kg/m3

dostawy luzemdostawy luzem
330 kg/m3

275,00

313 - 320 kg/m3313 - 320 kg/m3

250,00

3
- 320 kg/m3
290 - 320 kg/m290

235,00

290 kg/m3

290 kg/m3

M

265,00

Z Produkty dostępne
Z Produkty
dostępne
na zamówienie
na zamówienie
dostarczane
są poddostarczane
konkretne są pod konkretne

zamówienie
klienta.
dostawy
jest
z reguły
dłuższy (od ok. 5 dni)
zamówienie klienta.
Czas dostawy
jest Czas
z reguły
dłuższy
(od
ok. 5 dni)
i ustalany
indywidualnie.
z Działem
Klienta
i ustalany indywidualnie.
Kontakt
z Działem Kontakt
Obsługi Klienta
tel.:Obsługi
58 772 24
10-11.tel.: 58 772 24 10-1
nasypowy
± 15 %.wWięcej
informacji
w Kartach Technicznych.
Ciężar nasypowy ±Ciężar
15 %. Więcej
informacji
Kartach
Technicznych.

GDZIE KUPIĆ KERAMZYT

POMPA

DO PODAWANIA KERAMZYTU
Dysponujemy nowoczesną pompą do podawania
keramzytu. Urządzenie jest zamontowane pod
skrzynią ładunkową samochodu dostarczającego
kruszywo. Dzięki pompie można znacznie szybciej
i łatwiej ułożyć keramzyt, także w trudno dostępnych
miejscach. Daleki zasięg węży pozwala na układanie
keramzytu z miejsc poza budową.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi
Przedstawicielami Techniczno-Handlowymi,
którzy zawsze służą wszelką pomocą.
Wizytówki lokalnych Przedstawicieli
są dostępne na stronie www.leca.pl
w zakładce KONTAKT.

Dostawa określonych frakcji keramzytu pompą za
dopłatą 25 zł netto/m3.

Dostawy
Keramzyt na budowę dostarczany jest dużymi
samochodami o pojemności do 70 m3.

Wydajność
Pompa jest w stanie podawać 15-20 m3 keramzytu
w ciągu godziny. Do układania keramzytu wystarczy
zaangażować dwóch pracowników.

WIĘCEJ INFORMACJI
e-mail: info@leca.pl
www.leca.pl

Wysoko i daleko

A Saint-Gobain brand

Leca Polska sp. z o.o.
83-140 Gniew • ul. Krasickiego 9
www.leca.pl • e-mail: leca@leca.pl • tel.: 58 772 24 10

październik 2019

Pompa może podać keramzyt nawet na wysokość
4 piętra i na odległość do 40 m.

