
 

     
 

Termoizolatie din iuta, THERMO-JUTE
R
 100 

 
Termoizolatie naturala care face parte din noua generatie de izolatii de la THERMO NATUR cu 

capacitate excelenta de izolare termica.Thermo Jute 100 este un produs complet biodegradabil si contine 

fibre de iuta provenite prin reciclarea sacilor de iuta. 

Se monteaza usor, fara iritatii  ale pielii si garanteaza un climat sanatos. Nu se mucegaieste si este tratat 

impotriva insectelor. 

 

SALTELE 

dimensiuni standard:    1.20 m x 0.625 m = 0.75 mp / saltea 

     1.20 m x 0.580 m = 0.69 mp / saltea 

     2.40 m x 1.000 m = 2.40 mp / saltea 

 

 Grosime      Latimea pana la 65 cm      Latimea peste 65 cm    Latimea peste 85 cm     Pret cu TVA 

 

  30 mm 20 buc / pachet                15 buc / pachet 6 buc / pachet   29.78 RON/mp                  

  40 mm             15 buc / pachet                10 buc / pachet 5 buc / pachet   38.67 RON/mp                         

  50 mm             12 buc / pachet                  8 buc / pachet 4 buc / pachet   47.79 RON/mp 

  60 mm             10 buc / pachet                  8 buc / pachet 4 buc / pachet   56.68 RON/mp 

  80 mm              5 buc / pachet                  5 buc / pachet 3 buc / pachet   74.57 RON/mp 

100 mm              6 buc / pachet                  4 buc / pachet  3 buc / pachet   86.57 RON/mp 

120 mm              5 buc / pachet                  4 buc / pachet  2 buc / pachet              103.43 RON/mp 

140 mm              3 buc / pachet                  3 buc / pachet  2 buc / pachet              120.16 RON/mp  

160 mm              4 buc / pachet                  3 buc / pachet  2 buc / pachet              136.78 RON/mp 

180 mm              3 buc / pachet                  3 buc / pachet  2 buc / pachet              153.58 RON/mp 

200 mm              3 buc / pachet                  2 buc / pachet  1 buc / pachet              170.37 RON/mp 

220 mm              2 buc / pachet                  2 buc / pachet  1 buc / pachet              187.11 RON/mp 

 

La o comanda de minim 40 saltele cu aceeasi latime, beneficiati de saltele taiate la latimea comandata fara cost! 

 

ROLE 

latimi standard:   0.625 m 

                         0.580 m 

Grosime                    Lungime                  Pret                                                                       

 

30 mm   10 m            29.78 RON / mp                      

40 mm                 8 m                        38.67 RON / mp 

50 mm                 8 m                        47.79 RON / mp 

60 mm                 8 m                        56.68 RON / mp 

80 mm                 6 m                        74.57 RON / mp 

Accesorii: In functie de lucrare: folii, adezivi pentru folii, cutit / utilaj de taiat.                                                                



Accesorii complementare izolatiei 
Barieră inteligentă de vapori, DB+ 
Folie specilă in carton de hârie și plasă de armare, pentru a regla cantitatea de umiditate care intră în  
izolație. Nu influențează capacitatea izolației de cânepă de reglare a umidității. Este recomandată pentru 
mansarde și pereți, pe partea interioară a izolației. 
 
Produs            Mp/rola                                             Pret cu TVA 
 

DB+ 090  0,90 m x 100 m = 90,0 mp  13.61 RON/ mp 
DB+ 105K  1,05 m x   50 m = 52.5 mp   13.61 RON/ mp 
 
Accesorii: Banda adeziva UniTape si adeziv EcoColl 

 
Banda adezivă universală, UniTape 
Bandă adezivă necesară pentru a conecta folia DB+, pentru o izolație etanșă. 

 

Lungime: 30 m       129.43 RON/ buc (TVA inclus) 
Lățime: 6 cm 
 

Adeziv natural din latex, EcoColl 
Adeziv natural, pentru racordarea foliei la elementele de construcții, pentru o izolație etanșă. 
 
Cartuș 310 ml       57.12 RON/ buc (TVA inclus) 
 

Folie barieră de vapori, Intello plus 
Folie polipropilenă de interior, pentru a regla cantitatea de umiditate care intră în izolație. 
Este recomandată pentru mansarde și pereți, pe partea interioară a izolației. 
 
Produs            Mp/rola                                             Pret cu TVA 

 
Intello 30  1,50 m x 20 m = 30,0 mp   18.05 RON/ mp 
Intello 75  1,50 m x 50 m = 75,0 mp  17.32 RON/ mp 
 
Accesorii: Banda adezivă Tescon No.1, și adeziv Orcon F 
 

Folie de difuzie, Solitex Mento 
Membrană de 4 straturi, pentru hidroizolaţie, utilizat sub acoperiş, deschisă la difuzia vaporilor de apă din 

construcție/ izolație. 

 

Mento   1,50 x 50 m = 75,0 mp    11.55 RON/ mp (TVA inclus) 

 

Accesorii: Banda adezivă Tescon No.1, și adeziv Orcon F 

 

 



Folie de difuzie pentru fațade ventilate, Solitex WA 
Membrană de fațadă, pentru a proteja termoizolația de întemperii și o izolație etanșă. 

 

WA 75  1,50 x 50 m = 75,0 mp    11.15 RON/ mp (TVA inclus) 

 

Accesorii: Banda adezivă Tescon No.1, și adeziv Orcon F 

 

Bandă adezivă generală, Tescon No.1 
Bandă adezivă pentru interior şi exterior, necesară pentru a conecta foliile Intello și Solitex, pentru o 
izolație etanșă. 
Lungime: 30 m       161.28 RON/ buc (TVA inclus) 
Lățime: 6 cm 

Adeziv de etanșare, Orcon F 
Adeziv puternic, pentru racordarea foliei la elementele de construcții, pentru o izolație etanșă. 
Cartuș 310 ml         46.73  RON/ buc (TVA inclus) 
 


