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Termoizolatie naturala din lana  Woolin 
Lana pentru izolare termica si fonica, pentru acoperisuri, pereti interiori, tavane si podele, sub 

forma de role sau saltele. Un produs unic pe piata, cu trasaturi excelente de izolate termica si 

fonica si cu impact pozitiv asupra mediului. 

Izolatia este ignifugata, rezistenta fata de molii, mucegai si gandaci. 

 

ROLE 

Latimi standard: 0.600 m 

 

 Grosime                Lungime              Role/pachet              Mp/pachet             Pret cu TVA 

 

  30 mm                     6 m                     buc                           mp                            30.85 RON/mp 

  40 mm                     6 m                     buc                           mp                            41.13 RON/mp 

  50 mm                     6 m                     buc                           mp                            51.42 RON/mp 

  60 mm                     6 m                     buc                           mp                            61.70 RON/mp 

  80 mm                     6 m                     buc                           mp                            82.27 RON/mp 

 

SALTELE 

Dimensiuni standard: 1.2 m x 0.600 m =0.72 mp / saltea 

 

Grosime                                            Buc/pachet               Mp/pachet              Pret cu TVA 

 40 mm                                                                                                                    49.60 RON/mp 

 60 mm                                                                                                                    75.61 RON/mp 

 80 mm                                                                                                                    98.60 RON/mp 

100 mm                                                                                                                 123.40 RON/mp 

120 mm                                       148.20 RON/mp 

140 mm                                                                                                                  172.40 RON/mp 

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

 

 

 

Accesorii complementare izolatiei 
 

Folie barieră de vapori, Intello; 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. 
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Produs            Mp/rola                                             Pret cu TVA 
 
Intello 30  1,50 m x 20 m = 30,0 mp   18.89 RON/ mp 
Intello 75  1,50 m x 50 m = 75,0 mp  18.06 RON/ mp 
Intello plus 30  1.50 m x 20 m = 30.0 mp   19.98 RON/ mp 
Intello plus 75  1.50 m x 50 m = 75.0 mp   19.23 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    12.04 RON/ mp (TVA inclus) 

 

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

 

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

 

WA 75  1,50 x 50 m = 75,0 mp    11.63 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       151.90 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                                   48.79 RON/ buc (TVA inclus) 
Banda adezivă universală, UniTape 
Bandă adezivă necesară pentru a conecta folia DB+, pentru o izolație etanșă. 

 

Lungime: 30 m       123.17 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       59.53 RON/ buc (TVA inclus) 

 


