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Płyty ognioodporne 
 
Poszycia ognioodporne mogą być stosowane w wielu obszarach. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o piece, kuchnie, konstrukcje wsporcze, przegrody 
przeciwpożarowe czy ekrany przeciwpożarowe, można zastosować pyty 
ognioodporne. Płyta ognioodporna zabezpieczona przed wnikaniem płomieni i 
ryzykiem zawalenia się budynku podczas pożaru. 
 
Firma HPS ma w swoim programie dostaw dwa rodzaje płyt. 
 
Tecbor 
Płyta Tecbor to niepalna płyta z tlenku magnezu. Płyta jest dostępna o 
grubościach 10, 12, 15, 20, 30, 40 i 50 mm. Na zamówienie jest również 
dostępna płyta 25 mm. Tecbor ma doskonałe właściwości izolacyjne i 
ognioodporne i może wykonać wymagane zabezpieczenie przy stosunkowo 
niewielkich grubościach. Obróbka płyty jest łatwa. Możliwe są również 
rozwiązania do 240 minut ognioodporności. 
 

• Rozmiar standardowy 2300x1220 mm 

• Dostępne długości do 2700 mm 

• Dostępne są płyty o szerokości 600 mm  

• Płyta jest dostępna ze ściętą krawędzią (AK) 

 
Silboard 
Silboard to niepalna płyta krzemianowo-wapniowa. Płyta, która jest obecnie 
nadal stosowana do ochrony kanałów wentylacyjnych i korytek / drabin 
kablowych. Płyta jest bardzo lekka, co jest ważne dla zminimalizowania ciężaru 
na kanałach i drabinach. 
Płyta jest dostępna o grubościach 20, 25, 30, 40 i 50 mm.  
 

• Rozmiar standardowy 1220x800 mm 
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Cennik brutto Tecbor A i B 

 
product afmetingen 

stuks per 
pallet prijs per m2 prijs per plaat prijs per pallet 

Tecbor A 10 mm 10mmx1220x2300 42  €           18,64   €            52,31   €            2.197,02  

Tecbor A 12 mm 12mmx1220x2300 35  €           22,39   €            62.83   €            2.199,05  

Tecbor A 15 mm 15mmx1220x2300 40  €           26,05   €            73,09   €            2.923,06  

Tecbor B 20 mm  20mmx1220x2300 30  €           34,57   €            97,01   €            2.910,30  

Tecbor  30 mm  30mmx1220x2300 20  €           59,46   €         166,83   €            3.336,60  

Tecbor  40 mm  40mmx1220x2300 15  €           69,51   €         195,05   €            2.925,75  

Paski 1220x100x20 mm Za sztukę  €                 -     €                  -     €                    8,50  

 
 

Cennik brutto Silboard 

 
produkt Cena za m2 

Silboard 50 mm  €                          110,11 

Silboard 40 mm  €                          90,64  

Silboard 30 mm  €                          75,96  

Silboard 25 mm  €                          68,10  

Silboard 20 mm  €                          61,26  

sil-mk_415 lijm cena za kg  €                          11.04  

 
 

Zamówienia można składać na naszej stronie internetowej 
www.hofsteepreventieservice.nl. Oczywiście zgodnie z wcześniej omówionymi 

warunkami. 
Prosimy o kontakt w sprawie warunków dostawy. 

Na żądanie wyślemy próbkę płyty. 
 

Można również zamawiać za pośrednictwem dobrze znanych kanałów, np: 
 

                       0593-331 776   sales@hpsmail.nl 
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Wszystkie ceny w tym katalogu nie zawierają podatku VAT 
 
 
 
 

Koszty wysyłki na zapytanie lub po ponownej kalkulacji 
 
 

Z zastrzeżeniem błędów w druku i zmiany cen. 
 
 
 

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi 
przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. 

Kopię naszych ogólnych warunków dostawy wysyłamy na życzenie. 

 
 
 
 

NUMER VAT:       NL.8531.95.924.B01 
KvK:              8817743 

NUMER KONTA BANKOWEGO:              NL41 TRIO 0338 5526 77 

KOD BIC-SWIFT:                          TRIONL2U            



 

Hofstee Preventie Service jest nazwą handlową Hofstee Paint Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOFSTEE PREVENTIE SERVICE 
Plesmanstraat 53 

7903 BG Hoogeveen 
T 0593-331 776 

 
Zamówienia:   sales@hpsmail.nl 

 
info@hpsmail.nl 

 
www.hofsteepreventieservice.nl 
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