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O PROGRAMIE

Nie zwlekaj! Zarejestruj się i dołącz do społeczności Knauf Profit już teraz! 
Zapraszamy na stronę www.profit.knauf.pl

Drogi Wykonawco, serdecznie witamy w gronie Uczestników wyjątkowego programu 
partnerskiego Knauf Profit, skierowanego do profesjonalistów zajmujących się zawo-
dowo pracami wykończeniowymi i glazurniczymi.  

Przystępując do naszego programu, każdy Uczestnik staje się częścią wielkiej społeczności 
Knauf Profit, dla której wykonywanie najwyższej jakości prac remontowo-budowlanych stało 
się zawodowym motto.  

Kupując regularnie nasze najwyższej jakości materiały, gromadzisz punkty, które możesz 
wymienić na atrakcyjne nagrody, jak: wyspecjalizowane narzędzia budowlane znanych 
i cenionych marek, urządzenia elektroniczne i AGD topowych marek oraz najwyższej jakości 
materiały budowlane marki Knauf. 

Każdy członek społeczności Knauf Profit może liczyć na profesjonalne wsparcie 
z zakresu doradztwa technicznego i marketingowego.
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Dodajesz faktury

Sprawdzasz punkty

Wybierasz nagrody 

Aplikacja mobilna  
Programu Profit 

Zainstaluj aplikację w telefonie i jed-
nym kliknięciem wstawiaj faktury 

bezpośrednio na swoje konto. 

dostępna do pobrania od 01.04.2021 r.
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Fakturę lub paragon możesz dostarczyć na kilka sposobów: 
1.  Skorzystaj z aplikacji KNAUF PROFIT dostępnej na urządzenia 

mobilne typu smartfon/tablet (iOS/ANDROID), dzięki której masz 
pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności programu.  
Wygodne, dostosowane do Twoich potrzeb i zawsze przy Tobie!

2.  Skorzystaj ze strony www.profit.knauf.pl:
 •  zdjęcie dowodu zakupu zrobione telefonem komórkowym wyślij  

MMS-em na nr 661 000 802
   UWAGA: telefon, z którego będą wysyłane MMS-y musi być 
  dopisany do Twojego konta użytkownika.
 • skan dowodu zakupu prześlij mailem na adres profit@knauf.pl 
 •  skan dowodu zakupu załącz bezpośrednio na stronie programu      

www.profit.knauf.pl po zalogowaniu na swoje konto w panelu  
użytkownika/ moje zakupy. 

 Jeśli wprowadzisz samodzielnie produkty z faktury i ich ilości, to  
 otrzymasz za każdą fakturę dodatkowo 1 punkt. Jeśli wprowa- 
 dzisz zakupy w miesiącu, w którym dokonany był zakup, otrzy- 
 masz dodatkowo za fakturę nie 1, lecz 2 punkty.

 •  kserokopie dowodu zakupu przekaż przedstawicielowi KNAUF lub wyślij  
listem poleconym na adres programu KNAUF Profit, ul. Gipsowa 5, 
97-427 Rogowiec. 

SPRAWDZAJ ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW!
Regularnie sprawdzaj, ile punktów zgromadziłeś na swoim koncie na 
stronie www.profit.knauf.pl! Wystarczy, że włączysz aplikację lub 
zalogujesz się w systemie (wpisując swój NIP lub PESEL oraz otrzymane 
hasło) i już masz dostęp do swojego konta.

WYMIENIAJ PUNKTY NA NAGRODY!
Jeśli masz już odpowiednią liczbę punktów, nie zwlekaj: 
• uruchom aplikację i zamawiaj nagrody
•  zaloguj się w programie na stronie www.profit.knauf.pl i zamawiaj 

nagrody bezpośrednio ze swojego konta.

Zamówione nagrody, w zależności od kategorii, otrzymasz na wybrany 
przez Ciebie adres firmą kurierską, za pośrednictwem przedstawiciela 
KNAUF lub odbierzesz bezpośrednio od wybranego dystrybutora.

Wszystkie zebrane punkty można wymienić na nagrody w dowolnym mo-
mencie trwania programu, nie później niż do 31.03.2023 r.

 
 

 

KNAUF PROFIT 2021

O PROGRAMIE

DOŁĄCZ DO PROGRAMU!
Aby wziąć udział w programie partnerskim KNAUF PROFIT:

•  wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej 
www.profit.knauf.pl

•  lub wypełnij formularz znajdujący się na końcowych stronach kata-
logu i przekaż przedstawicielowi KNAUF lub wyślij na adres progra-
mu KNAUF PROFIT, ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec. 

Na stronie internetowej naszego programu, pod adresem  
www.profit.knauf.pl, zostanie utworzone Twoje indywidualne kon-
to, na którym będziesz mógł wstawiać faktury zakupowe, sprawdzać 
ilość zdobytych punktów oraz wymieniać punkty na nagrody.

Loginem do Twojego konta będzie numer NIP lub PESEL (ciąg cyfr 
bez kresek i spacji), natomiast hasło wybierzesz samodzielnie 
i podasz je przy pierwszej rejestracji. 

ZBIERAJ PUNKTY – KUPUJĄC PRODUKTY KNAUF!

Za zakupy produktów Knauf dokonane w okresie 1.01.2021 r.  
do 31.12.2022 r. otrzymujesz punkty.
Produkty oraz ich punktację sprawdzisz na stronach 8-36 oraz  
na stronie programu pod adresem www.profit.knauf.pl.

UWAGA: 
Ze względu na kwestie księgowo-podatkowe, dowody zakupu z datą 
sprzedaży z określonego okresu będą przyjmowane we wskazanym, 
nieprzekraczalnym terminie:
01.01.2021 - 30.06.2021 do 31 LIPCA 2021 r.
01.07.2021 - 31.12.2021 do 31 STYCZNIA 2022 r.
01.01.2022 - 30.06.2022 do 31 LIPCA 2022 r.
01.07.2022 - 31.12.2022 do 31 STYCZNIA 2023 r.

 

1-2 PKT
EXTRA

Podstawą naliczenia punktów za zakupy produktów Knauf jest dowód zakupu – faktura lub paragon. 
Faktura lub paragon muszą być kompletne i czytelne, zawierać datę, numer, sprzedawcę, nabywcę 
(faktury) oraz produkty premiowane w programie Knauf Profit, wymienione z nazwy handlowej lub 
z rozszerzeniem Knauf, KN względnie KNF. Dane nabywcy na fakturze muszą być zgodne z danymi 
uczestnika programu, który przedstawia fakturę w celu naliczenia punktów za zakup produktów Kna-
uf. Jeżeli faktura wystawiona jest na inny podmiot niż Uczestnik, musi zostać opatrzona podpisaną 
przez ten podmiot adnotacją, że kopia tej faktury została przekazana Uczestnikowi do rozliczenia 
tego zakupu w ramach programu Profit, wraz z podpisem i pieczątką nabywcy z faktury.



Produkt Manager Systemy wykończeniowe 601 618 216

Produkt Manager Systemy suchej 
zabudowy

601 224 106

Produkt Manager Systemu Firewin 695 710 008
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PRODUKTY PROMOCYJNEKONTAKTY DO DORADCÓW TECHNICZNYCH KNAUF

Województwo Systemy 
tynkarskie

Systemy 
podłogowe

Systemy 
ociepleń

Systemy 
glazurnicze

Systemy 
suchej 

zabudowy 

dolnośląskie 601 394 155 601 394 155 691 501 482 691 501 482 695 151 129 

kujawsko-pomorskie 725 998 662 603 196 529 603 196 529 603 196 529 725 998 662

lubelskie 693 839 485 693 839 485 693 839 485 693 839 485 693 839 485

lubuskie 605 324 697 605 324 697 695 710 052
693 307 454

695 710 052
693 307 454

601 302 795

łódzkie 605 324 690 693 623 838 691 990 994 691 990 994 693 623 838

małopolskie 695 151 127 695 151 127 695 927 758 695 927 758 726 001 603

mazowieckie 693 307 424
663 903 229

695 230 344 601 394 160 695 230 344 603 894 792

opolskie 605 324 698 605 324 698 601 394 156 601 394 156 693 307 423 

podkarpackie 661 300 899 661 300 899 661 300 899 661 300 899 661 300 899

podlaskie 601 394 159 601 394 159 601 290 431 601 290 431 601 394 159

pomorskie 601 394 148 601 394 148 695 710 048 695 710 048 693 303 282

śląskie 605 324 698 605 324 698 601 394 156 601 394 156 693 307 423

świętokrzyskie 695 151 127 695 151 127 695 927 758 695 927 758 726 001 603

warmińsko-mazurskie 695 391 671 695 391 671 695 391 671 695 391 671 695 391 671

wielkopolskie 601 162 148 601 162 148 693 307 454 693 307 454 693 307 427

zachodnio-pomorskie 605 324 697 605 324 697 695 710 052 695 710 052 601 302 795

Produkt Manager Systemy tynkarskie 695 150 135

Produkt Manager Systemy podłogowe 601 964 634

Produkt Manager Systemy ociepleń 603 196 530

Produkt Manager Systemy glazurnicze 601 394 158

PRODUKTY PREMIOWANE W PROGRAMIE
W programie KNAUF PROFIT premiujemy zakup wybranych pro-
duktów oferowanych przez firmę KNAUF na polskim rynku:

SYSTEMY GLAZURNICZE

•  kleje do okładzin ceramicznych i kamiennych 
• fugi
• hydroizolacje

SYSTEMY OCIEPLEŃ

• kleje do styropianu i wełny mineralnej
• tynki zewnętrzne na elewacje
• farba egalizacyjna na elewacje
• środek do czyszczenia elewacji

SYSTEMY FIREWIN

• farby, podkłady, rozcieńczalniki, tynk ogniochronny
• zabezpieczenia PPOŻ do przejść instalacyjnych

SYSTEMY PODŁOGOWE

• wylewki anhydrytowe
• cementowe masy samopoziomujące 

SYSTEMY TYNKARSKIE

• środki gruntujące 
• tynki gipsowe
• tynki cementowo-wapienne

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
• płyty Knauf
• klej do płyt g-k
• akcesoria montażowe
• gipsowe masy szpachlowe

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

• gładzie
• gotowe masy szpachlowe
• cementowe masy szpachlowe
Szczegółowa lista premiowanych produktów w poszczególnych systemach wraz 
z  punktami przyznawanymi za ich zakup dostępne są na następnych stronach. 
W dalszej części katalogu prezentujemy krótki opis każdego produktu oraz punktację.  

Zachęcamy do zakupu najwyżej premiowanych produktów!

KNAUF PROFIT
Biuro Obsługi Programu

ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec
tel. 22 36 95 632
e-mail: profit@knauf.pl
www.profit.knauf.pl
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SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE

Gładź polimerowa 
EXTRAFINISH worek 20 kg 2

Gładź szpachlowa 
GOLDBAND FINISH

wiaderko 18 lub 
28 kg 2

Gładź szpachlowa ROTBAND 
FINISH

wiaderko 18 lub 
28 kg 2

Gładż gipsowa MP-FINISH  
20 i 25 kg

worek 20 lub 
25 kg 3

Masa szpachlowa  
MULTI-FINISH worek 25 kg 2

Masa szpachlowa PRO 
SPRAY worek 20 kg 3,3

Masa szpachlowa  
FILL & FINISH wiaderko 20 kg 5,5

Masa szpachlowa SUPER 
FINISH

wiaderko 20 lub 
28 kg 5,2

Masa szpachlowa 
FUGENFÜLLER-LEICHT worek 25 kg 2

Masa szpachlowa UNIFLOTT
worek 5 kg 0,9

worek  25 kg 4,5

Masa szpachlowa G-K START worek 25 kg 3

Gładź gipsowa G-K FINISH worek 25 kg 3

Szpachla Cementowa 
Uniwersalna worek 25 kg 2

Gładź Cementowa Biała worek 25 kg 2

Klej gipsowy PERLFIX T worek 20 lub 
25 kg 1,1

NAZWA PRODUKTU /  
KATEGORII PRODUKTOWEJ J.M. PKT.

SYSTEMY GLAZURNICZE
Klej K1 GLAZURA/TERAKOTA worek 25 kg 1

Klej K2 SZARY worek 25 kg 2

Klej K2 ŻELOWY worek 25 kg 2,5

Klej K2 BIAŁY worek 25 kg 2,8

Klej K4 SZARY worek 25 kg 4

Klej K4 ŻELOWY worek 25 kg 5

Klej K4 BIAŁY worek 25 kg 5,5

Fuga elastyczna Elastic Plus 

wiaderko 1 kg 0,8
alu pack 1,5 kg 1
alu pack 4 kg 2,2
wiaderko 5 kg 3
wiaderko 25 kg 15

Folia w płynie HYDRO FLEX

wiaderko 2 kg 3
wiaderko 5 kg 8
wiaderko 15 kg 20
wiaderko 25 kg 30

Zaprawa uszczelniająca 
HYDRO FLEX 1 C worek 20 kg 24

Grunt Spezialhaftgrund wiaderko 1 kg 1,4
wiaderko 2,5 kg 3

SYSTEMY PODŁOGOWE
Wylewka anhydrytowa FE50 1 tona 26

Wylewka niwelacyjna N440 1 tona 50

Wylewka cienkowarstwowa 
N430 1 tona 80

Płyty Techniczne 100 zł netto 7

Środek gruntujący 
ESTRICHGRUND 10 kg 6

Akcesoria do wylewek 100 zł netto 5

Masa naprawczo-
wyrównująca M1 REPAIR worek 25 kg 2

Masa wyrównująca M2 
SMOOTH worek 25 kg 2,2

Masa samopoziomująca M3 
ALLROUND worek 25 kg 3

Masa samopoziomująca 
z włóknem M4 SPECIAL FIBER worek 25 kg 4

SYSTEMY FIREWIN
FARBA PĘCZNIEJĄCA  
FIREPAINT STEEL wiaderko 20 l 3,5

FIREPAINT - FINISH wiaderko 20 l 3,4

FIREPAINT - PRAIMER K1 wiaderko 20 l 2,1

FIREPAINT - PRAIMER K2 wiaderko 3,75 l + 
wiaderko 1,25 l 3,3

FIREPAINT - THINNER AL wiaderko 5 l 2

FIREPAINT - THINNER EP wiaderko 5 l 2

VERMIPLASTER VP (tona) 1 tona 160 

Zabezpieczenia PPOŻ  
do przejść instalacyjnych 100 zł netto 7

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Klej do styropianu KS 300 worek 25 kg 0,7

Klej do zatapiania siatki 
K 600 worek 25 kg 1

Klej zbrojony z włóknem 
KZW 700 worek 25 kg 2

Siatka zbrojąca i Siatka 
zbrojąca R 50 m2 8

Podkład pod tynk  
PUTZGRUND

wiaderko 5 kg 2
wiaderko 20 kg 4

Tynk mineralny RP240
i SP260 worek 25 kg 2

Środek do czyszczenia FASSI kanister 5 l lub 
10 l 4

Tynk akrylowy ADDI wiaderko 25 kg 7

Tynk siloksanowy OXXI wiaderko 25 kg 8,5

Tynk silikatowy KATI wiaderko 25 kg 10

Tynk silikonowy CONNI wiaderko 25 kg 11

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

Płyta zwykła A13 1 szt. 0,4

Płyta zwykła A20 1 szt. 1,2

Płyta ogniochronna F13 1 szt. 1,1

Płyta ogniochronna F15 1 szt. 1,5

Płyta impregnowana HA13 1 szt. 1,3

PRODUKTY PROMOCYJNE

Tynk mozaikowy MOSAIC wiaderko 25 kg 12

Farba silikonowa 
egalizacyjna

wiaderko 5 l 4,5
wiaderko 10 
lub 15 l 10

SYSTEMY TYNKARSKIE 

Środek gruntujący 
GRUNDIERMITTEL 90 wiaderko 15 kg 7

Środek gruntujący 
GRUNDIERMITTEL 60 wiaderko 15 kg 5

Środek gruntujący 
BETOKONTAKT wiaderko 20 kg 7

Środek gruntujący 
TIEFENGRUND

kanister 5 l 4

wiaderko 15 kg 9

Środek gruntujący 
UNIVERSALGRUND

kanister 5 l 0,8

kanister 10 l 1,5

Narożnik tynkarski 
z powłoką MAGNELIS wiązka 25 szt. 4

Narożnik tynkarski 
aluminiowy 0,7 mm wiązka 25 szt. 4

Siatka PROFIX 100 cm 1 szt. 4

Siatka PROFIX 33 cm i 25 cm 1 szt. 1,1

Tynk gipsowy MP 75 
DIAMANT 1 tona 20

Tynk gipsowy MP 75 SL 1 tona 30

Tynk gipsowy MP 75 AQUA 1 tona 40

Pozostałe maszynowe tynki 
gipsowe 1 tona 13

Tynk gipsowy Goldband 20, 
25 lub 30 kg 1 tona 30

Tynk gipsowy Rotband 20, 25 
lub 30 kg 1 tona 40

Obrzutka cementowa 
COVER CONNECT 1 tona 6

Tynk cementowo-wapienny 
COVER 1 tona 8

Tynk cementowo-wapienny  
COVER-IN SLOW 0,7 mm 1 tona 7

Tynk cementowo-wapienny 
COVER-IN SLOW LIGHT 
0,5 mm

1 tona 7

Tynk cementowo-wapienny 
COVER-IN FAST 1 tona 7

Farba GRUNTIFARBA wiaderko 10 l 1

Płyta impregnowana 
ogniochronna HF13 1 szt. 1,5

Płyta impregnowana 
ogniochronna HF15 1 szt. 2

Płyta DIAMANT HF13 1 szt. 2,5

Płyty techniczne 100 zł netto 7

Płyta AKUSTIK 1 szt. 1

Płyta AKUSTIK PLUS 1 szt. 1,8

Płyta AKUSTIK 
IMPREGNOWANA 1 szt. 2

Akcesoria montażowe 100 zł netto 6

nowość
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Elastyczny klej do płytek 2-15 mm
• do płytek dużego formatu, wielofunkcyjny,
•  wewnątrz  ≤ 120 cm x 120 cm,
• na zewnątrz  ≤ 60 cm x 60 cm,
• na płyty G-K, podłoża gipsowe, cementowe,
•  na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe,
•  na zewnątrz: schody, balkony, tarasy.

KNAUF K2 ŻELOWY C2TE – 25 KG

Uniwersalny klej do płytek C1T
• cementowy, uniwersalny klej do glazury i terakoty, normalnie  

wiążący, o zmniejszonym spływie,
• do klejenia płytek małego i średniego formatu, o dużej i średniej 

nasiąkliwości, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Elastyczny klej do płytek 2-10 mm
• do płytek ceramicznych, gresu, klinkieru, terakoty,
•  wewnątrz  ≤ 90 cm x 90 cm,
• na zewnątrz  ≤ 60 cm x 60 cm,
• na płyty G-K, podłoża gipsowe, cementowe,
•  na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe,
•  na zewnątrz: schody, balkony, tarasy.

KNAUF K1 GLAZURA/TERAKOTA C1T – 25 KG

KNAUF K2 SZARY C2TE – 25 KG
2
punkty

1
punkt

2,5
punktu

Elastyczny klej do płytek 2-10 mm
• do mozaiki, marmuru, kamienia naturalnego,
•  wewnątrz  ≤ 90 cm x 90 cm,
• na zewnątrz  ≤ 60 cm x 60 cm,
• na płyty G-K, podłoża gipsowe, cementowe,
•  na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe,
•  na zewnątrz: schody, balkony, tarasy.

KNAUF K2 BIAŁY C2TE – 25 KG
2,8

punktu

Wysokoelastyczny, odkształcalny klej
do płytek 2-10 mm
• do gresu, klinkieru, kamienia, płytek betonowych,
•  wewnątrz  ≤ 150 cm x 150 cm,
• na zewnątrz  ≤ 90 cm x 90 cm,
• na podłoża cementowe, gipsowe, płyty G-K, OSB,
•  na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe, ścienne,
• na zewnątrz: schody, balkony, tarasy, elewacje.

KNAUF K4 SZARY C2TES1 – 25 KG
4

punkty

Wysokoelastyczny, odkształcalny klej
do płytek 2-15 mm
• do płytek wielkiego formatu, wielofunkcyjny,
•  wewnątrz  > 150 cm x 150 cm,
• na zewnątrz  ≤ 90 cm x 90 cm,
• na podłoża cementowe, gipsowe, płyty G-K, OSB,
•  na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe, ścienne,
• na zewnątrz: schody, balkony, tarasy.

KNAUF K4 ŻELOWY C2TES1 – 25 KG
5

punktów
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KNAUF HYDRO FLEX

Gotowa powłoka uszczelniająca, folia w płynie
•  gotowa do użycia jednoskładnikowa, wysokoplastyczna 

płynna masa,
•  do uszczelnienia powierzchni ścian i  podłóg pod płytki 

ceramiczne jako zabezpieczenie przed penetracją wilgoci 
i wody.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca, 1 komponentowa
•  do uszczelnienia podłoża pod okładziny ceramiczne na balkonach 

i tarasach,
• odporna na mróz i starzenie.

KNAUF HYDRO FLEX 1C – 20 KG

Elastyczna fuga cementowa do wypełniania 
spoin między płytkami o szer. od 2 do nawet 
15 mm
• drobnoziarnista, o zwiększonej odporności  

na ścieranie, brud, pleśń, promienie UV,
• do fugowania słabo chłonnych i niechłonnych 

okładzin ceramicznych, 
• na powierzchnie ze zwiększonymi wahaniami 

temperatur (balkony, tarasy, ogrzewanie 
podłogowe), 

• do wnętrz i na zewnątrz.

24
punkty

KNAUF ELASTIC PLUS /  
FUGA ELASTYCZNA 

1 15
punkt punktu punkty punktówpunktu

0,8 2,2 3

8
punktów punktówpunktówpunkty

3 20 30

KNAUF SPEZIALHAFTGRUNDpunktów punktypunktu
1,4 3

KNAUF K4 BIAŁY C2TES1 – 25 KG
5,5

punktu

Wysokoelastyczny, odkształcalny klej
do płytek 2-10 mm
• do mozaiki, marmuru, kamienia naturalnego,
•  wewnątrz  ≤ 150 cm x 150 cm,
• na zewnątrz  ≤ 90 cm x 90 cm,
• na podłoża cementowe, gipsowe, płyty G-K, OSB,
•  na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe, ścienne,
• na zewnątrz: schody, balkony, tarasy, elewacje.

Grunt szczepny do gruntowania gładkich  
i niechłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz 

• specjalny skondensowany środek gruntujący z zawartością   
   piasku kwarcowego,
•  do gruntowania ścisłych, gładkich, niechłonnych oraz bardzo 

chłonnych powierzchni,
•  stosowany jako mostek szczepny na podłoża drewniane, 

gładkie, niechłonne.    

25 KG5 KG4 KG1,5 KG1 KG

25 KG15 KG5 KG2 KG

2,5 KG1 KG
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Podkład pod tynki strukturalne 
•  do gruntowania powierzchni przed położeniem  

na elewacji tynków strukturalnych,
•  reguluje chłonność podłoża,
•  zwiększa przyczepność tynku,
•  dostępny biały oraz w 275 kolorach z palety CLASSIC  

oraz w 516 kolorach palety FINESS.

KNAUF PUTZGRUND

Tynk mineralny „kornik” lub „baranek”, biały
•  tynk strukturalny na bazie cementu, wapna oraz kruszyw 

marmurowych,
• na ocieplenie z płyt styropianowych i wełny mineralnej,
• paroprzepuszczalny, 
• do wnętrz i na zewnątrz,
• ziarno: „kornik” 2 mm i 3 mm; „baranek” 1,5 mm, 2 mm i 3 mm.

KNAUF RP240/ SP260 – 25 KG
2
punkty

4
punktyKNAUF FASSI – 5 L, 10 L

Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów  
i glonów na elewacji
•  gotowy do użycia, paroprzepuszczalny,
•  zwalcza grzyby i glony z tynków mineralnych, akrylowych, 

silikatowych, siloksanowych oraz silikonowych, dachówkach 
cementowych i ceramicznych,

•  do stosowania na zewnątrz,
• zużycie: 0,15 – 0,25 l/ m2.

Klej do styropianu
•  do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu 

białego, grafitowego oraz płyt XPS, 
•  nakładany ręcznie lub maszynowo,
•  wodo- i mrozoodporny,
• plastyczny.

Klej do zatapiania siatki 
• do wykonania warstwy zbrojącej na styropianie białym 

i grafitowym wraz z siatką z włókna szklanego,
• do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu białego, 

grafitowego oraz płyt XPS,
• wodo- i mrozoodporny,
• elastyczny.

Klej zbrojony z włóknem 
• klej wzmocniony specjalnymi włóknami,
•  wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne,
•  do klejenia i szpachlowania całych powierzchni płyt  

dociepleniowych ze styropianu oraz wełny mineralnej,
• nakładany ręcznie lub maszynowo,
•  wodo- i mrozoodporny,
• wysokoelastyczny.
 

KNAUF  KS 300 – 25 KG

KNAUF K 600 – 25 KG

KNAUF KZW 700 – 25 KG

1
punkt

2
punkty

• do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń,
• pleciona splotem gazejskim,
• odporna na działanie alkali,
• siatka zbrojąca R posiada splot raszlowy oraz jest podwójnie impregnowana.

KNAUF SIATKA ZBROJĄCA I SIATKA ZBROJĄCA R – 50 m2 8
punktów

4
punktypunkty

20,7
punktu

5 KG 20 KG
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KNAUF CONNI S I KNAUF CONNI R – 25 KG

KNAUF MOSAIC – 25 KG
12

punktów

11
punktów

KNAUF FARBA SILIKONOWA EGALIZACYJNA

Tynk silikonowy 
•  tynk strukturalny na bazie dyspersji silikonowych i akrylowych oraz 

spoiw polimerowych,
•  na ocieplenie z wełny mineralnej lub płyt styropianowych,
•  tynk najbardziej odporny na działanie czynników atmosferycznych,
•  paroprzepuszczalny, wodoodporny, samooczyszczający się,
•  CONNI R „ kornik” – ziarno: 2 mm i 3 mm,
•  CONNI S „baranek” – ziarno: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 3 mm,
•  dostępny biały oraz w 275 kolorach z palety CLASSIC.

Tynk mozaikowy
•  tynk mozaikowy to specjalnie dobrana żywica silikonowo-akrylo-

wa w połączeniu z wysokiej jakości kolorowym kruszywem,
•  wysoce odporny na wodę i mróz,
• łatwy do mycia i szorowania,
•  idealny na wykończenie cokołu domu, klatek schodowych, 

ciągów komunikacyjnych,
• kruszywo: 0,8–1,2 mm oraz 1,0–1,6 mm,
• dostępny w 84 kolorach palety barw KNAUF MOSAIC.

 

•  do malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, 
siloksanowych i silikonowych,

•  zabezpiecza elewacje przed szkodliwymi warunkami 
atmosferycznymi,

• odporna na promienie UV i zabrudzenia,
•  trwałe kolory z palety KNAUF CLASSIC (275 barw),
•  może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków,
• odporna na porastanie glonów, mchów i grzybów na elewacji.

KNAUF OXXI S – 25 KG

7
punktów

8,5
punktu

10
punktów KNAUF KATI S, KNAUF KATI R – 25 KG

KNAUF ADDI S I KNAUF ADDI R – 25 KG 

Tynk siloksanowy „baranek”
•  tynk strukturalny na bazie wodnej emulsji silikonowej,  

dyspersji akrylowo-styrenowej oraz siloksanowej,
• na ocieplenie z wełny mineralnej lub płyt styropianowych,
• paroprzepuszczalny, wodo- i mrozoodporny,
• odporny na promienie UV oraz porastanie glonów,
• ziarno: 1,5 mm i 2 mm, 
• dostępny biały oraz w 275 kolorach z palety CLASSIC.

Tynk silikatowy
•  tynk strukturalny na bazie wodnych dyspersji polikrzemianowych 

oraz potasowego szkła wodnego,
• na ocieplenie z wełny mineralnej lub płyt styropianowych,
•  niepalny,
• bardzo odporny na porastanie grzybów i glonów na elewacji,
• KATI R „kornik” – ziarno: 2 mm i 3 mm,
• KATI S „baranek” – ziarno: 1,5 mm, 2 mm i 3 mm,
• dostępny biały oraz w 275 kolorach z palety CLASSIC. 

Tynk akrylowy
• tynk strukturalny na bazie wodnych dyspersji akrylowych,
• na ocieplenie z płyt styropianowych,
• elastyczny, wodo- i mrozoodporny,
• odporny na uszkodzenia mechaniczne,
• ADDI R „kornik” – ziarno: 2 mm i 3 mm,
• ADDI S „baranek” – ziarno: 1,5 mm, 2 mm i 3 mm,
•  dostępny biały oraz w 275 kolorach z palety CLASSIC oraz  

w 516 kolorach palety FINESS.

10
punktówpunktu

4,5
10 L,15 L5 L
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Rozcieńczalnik do farby pęczniejącej
• do rozcieńczania farby Knauf FirePaint Steel,
• stosować do uzyskania odpowiedniej konsystencji do malowania 
natryskowego lub pędzlem.

FIREPAINT - THINNER AL – WIADERKO 5 L

Rozcieńczalnik do podkładu K2
• do rozcieńczania gruntu FirePaint Primer K2.

•  kołnierze i opaski pęczniejące do zabezpieczeń ppoż 
instalacji palnych, 

•  ogniochronne: zaprawy, panele, polimery, powłoki,  
akryle, płytki, kity, 

•  grafit przeciwpożarowy.

FIREPAINT - THINNER EP – WIADERKO 5 L

ZABEZPIECZENIA PPOŻ DO PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH  
100 ZŁ NETTO 

2
punkty

2
punkty

7
punktów

160
punktówVERMIPLASTER VP – 1 TONA

Gipsowy tynk ogniochronny do zabezpieczeń 
konstrukcji stalowych i żelbetowych
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
•  opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony 

przeciwpożarowej.

Farba pęczniejąca do ochrony przeciwpożarowej 
konstrukcji stalowych 
•  do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych we-

wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
•  idealna powłoka zabezpieczająca słupy i belki dwuteowe 

oraz przekroje zamknięte kwadratowe i okrągłe.

Farba nawierzchniowa stosowana razem z farbą pęczniejącą
•  farba nawierzchniowa na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków 

zmiękczających,
•  nie zawiera chloru, gwarantuje długotrwały połysk i trwałość kolorów,
•  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz jako powłoka wykończeniowa, 

w środowiskach o umiarkowanym i silnym działaniu korozyjnym.

Podkład do stosowania z farbą pęczniejącą
•  szybkoschnący, silnie przywierający podkład, zawierający fosforan cynku,
•  do stosowania jako środek antykorozyjny na powierzchniach ze stali węglo-

wej – w pojedynczej lub podwójnej warstwie, 
•  może być też używany jako warstwa wykończeniowa konstrukcji stalowych.

Podkład do stosowania z farbą pęczniejącą
•  dwuskładnikowa farba epoksydowa pozwalająca uzyskać 

elastyczną, mocno przywierającą i odporną na wstrząsy 
powłokę.

FARBA PĘCZNIEJĄCA FIREPAINT STEEL – WIADERKO 20 L

FIREPAINT - FINISH – WIADERKO 20 L

FIREPAINT - PRAIMER K1 – WIADERKO 20 L

3,4
punktu

2,1
punktu

FIREPAINT - PRAIMER K2 
WIADERKO 3,75 L + WIADERKO 1,25 L

3,3
punktu

3,5
punktu
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Płyty suchego jastrychu Knauf BRIO
•  płyty gipsowo-włóknowe o jednolitej strukturze  

ze sfrezowaną krawędzią na tzw. zakładkę.
Płyty podłogi podniesionej Knauf FHB  
• płyta łączona na pióro i wpust.
Płyty podłogi podniesionej Knauf FHB i LEP 
•  płyta zwiększająca nośność podłogi podniesionej, 

stosowana jako druga warstwa w systemie Knauf FHB.
Płyta Knauf Dual Floor 
• płyta podłogowa twarda

Wylewka anhydrytowa
•  do wykonania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem, 

na warstwie rozdzielczej oraz na warstwie izolacyjnej,
•  szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe.

Wylewka niwelacyjna
• do wyrównywania podłoży w zakresie grubości 10–40 mm,
•  zalecany w systemach cienkowarstwowego ogrzewania 

podłogowego.

Wylewka samopoziomująca
• do wyrównywania podłoży w zakresie grubości 2–30 mm,
•  zalecana do wyrównywania podłoży anhydrytowych i suchych 

jastrychów, np. KNAUF DUAL FLOOR.

KNAUF FE 50 – 1 TONA

KNAUF N430 – 1 TONA

26
punktów

50
punktów

80
punktów

KNAUF N440 – 1 TONA

Masa naprawczo-wyrównująca 3–50 mm
•  do naprawy elementów betonowych i żelbetonowych  

w zakresie od 3 do 50 mm,
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KNAUF M1 REPAIR – 25 KG
2
punkty

Środek gruntujący
• stosowany jako mostek szczepny dla podkładów zespolonych  
   z podłożem,
•  na podłoża mineralne, anhydrytowe oraz suche jastrychy,
•  do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

KNAUF ESTRICHGRUND – 10 KG
6

punktów

Akcesoria Knauf  w systemach podłogowych:
• papier parafinowy, 
• taśmy dylatacyjne, 
• kątownik oddzielający,
• dylatacja 12/80, 
• cęgi do dylatacji.

KNAUF AKCESORIA DO WYLEWEK
5
punkty

Uwaga: 5 punktów za zakup wyżej wymienionych produktów  
o wartości 100 zł netto na jednej fakturze, przyznajemy tylko,  
jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

KNAUF PŁYTY TECHNICZNE – 100 ZŁ NETTO
7

punktów
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Środek gruntujący do gruntowania bardzo chłonnych 
powierzchni
•  do gruntowania bardzo chłonnych powierzchni  

mineralnych wewnątrz budynków, 
• zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, 
• wyrównuje chłonność podłoża,
• koncentrat, rozcieńczanie z wodą od 1:2 do maks. 1:5.

KNAUF GRUNDIERMITTEL 90 – 15 KG
7

punktów

Środek gruntujący do betonu – grunt szczepny
• do gruntowania podłoży betonowych pod tynki gipsowe 

wewnątrz pomieszczeń,
•  poprawia przyczepność zaprawy tynkarskiej do podłoża,
•  po wymieszaniu gotowy do użycia.

KNAUF BETOKONTAKT – 20 KG
7

punktów

Środek gruntujący do gruntowania powierzchni 
chłonnych 
•  do gruntowania chłonnych powierzchni mineralnych  

wewnątrz budynków, 
•  zapobiega odspajaniu tynków gipsowych, 
•  wyrównuje chłonność podłoża,
•  koncentrat, rozcieńczanie z wodą od 1:1 do maks. 1:3.

KNAUF GRUNDIERMITTEL 60 – 15 KG
5

punktów

Masa wyrównująca 5–25 mm
•  do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek 

betonowych i kamiennych w zakresie od 5 do 25 mm,
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KNAUF M2 SMOOTH – 25 KG
2,2

punktu

Masa samopoziomująca z włóknem 2–15 mm
• wzmocniona włóknami,
•  do wyrównania podłoży z drewna, płyt wiórowych, podkładów 

cementowych, posadzek betonowych i kamiennych w zakresie  
od 2 do 15 mm,

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KNAUF M4 SPECIAL FIBER – 25 KG
4
punkty

Masa samopoziomująca wielozakresowa 3–30 mm
•  do wyrównywania podkładów cementowych, posadzek 

betonowych i kamiennych w zakresie od 3 do 30 mm,
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KNAUF M3 ALLROUND – 25 KG
3
punkty

Środek gruntujący, bardzo głęboko penetrujący
•  wzmacnia powierzchnie podłoży silnie pylących, bardzo chłon-

nych lub zniszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków,
•  reguluje chłonność i polepsza przyczepność,
•  zalecany przed układaniem tynków gipsowych, tynków 

cementowo-wapiennych, przed układaniem płytek ceramicz-
nych, malowaniem, tapetowaniem, szpachlowaniem, pod 
posadzki i podkłady podłogowe.

KNAUF TIEFENGRUND
4

punkty
9

punktów

5 L 15 KG
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Narożniki tynkarskie
•  narożniki o podwyższonej odporności na korozję dzięki powłoce 

Magnelis (mieszanka ocynku, aluminium i magnezu),
•  do ochrony narożników przy układaniu wszelkiego rodzaju  

tynków wewnątrz budynków,
•  dostępne długości: 160 cm, 230 cm, 280 cm, 300 cm.

KNAUF MAGNELIS – 25 SZT./WIĄZKA
4
punkty

Siatka tynkarska 
•  elastyczna, z włókna szklanego, odporna na działanie alkali, 
•  do wykonania warstwy zbrojącej przy układaniu wszelkiego rodzaju  

tynków wewnątrz budynków,
•  gramatura 110 g/m2, wielkość oczek 10 x 10 mm,
•  dostępne wymiary: szer. 100 cm - rolka 50 m2,
 szer. 25 cm - rolka 12,5 m2, szer. 33 cm - rolka 16,67 m2. 

KNAUF PROFIX – 1 SZT.
4
punkty

Środek gruntujący – głęboko penetrujący 
•  do gruntowania chłonnych i pylących podłoży, przed układaniem płytek ce-

ramicznych, tynkowaniem, malowaniem, tapetowaniem i szpachlowaniem,
•  wzmacnia powierzchnie, reguluje chłonność i polepsza przyczepność,
•  na ściany, podłogi, do wnętrz i na zewnątrz,
•  gotowy do użycia.

KNAUF UNIVERSALGRUND
0,8

punktu

POZOSTAŁE TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE – 1 TONA
13

punktów

KNAUF MP 75,
KNAUF MP 75 L,
KNAUF MP 75 L LONG,
KNAUF MP 75 G/F THERM, 
Fabrycznie przygotowane suche 
zaprawy na bazie gipsu.

Maszynowy tynk gipsowy, super lekki
•  tynk jednowarstwowy na wszelkie podłoża mineralne  

wewnątrz budynków,
•  bardzo wydajny, lekki w obróbce.

KNAUF MP 75 SL – 1 TONA
30

punktów

Maszynowy tynk gipsowy o niskiej absorbcji wody
•  tynk jednowarstwowy na wszelkie podłoża mineralne wewnątrz 

budynków w pomieszczeniach o maks. wilgotności powietrza 
85% przez 10 godz. w ciągu doby,

•  lekki w obróbce, z możliwością uzyskiwania gładkich  
powierzchni ścian i sufitów.

KNAUF MP 75 AQUA – 1 TONA
40

punktów

Maszynowy tynk gipsowy o wysokiej odporności  
na uszkodzenia mechaniczne
•  tynk jednowarstwowy na wszelkie podłoża mineralne  

wewnątrz budynków,
•  tynk o podwyższonej odporności na uszkodzenia  

mechaniczne.

KNAUF MP 75 DIAMANT – 1 TONA
20

punktów
1,5

punktu

1,1
punktu

100 cm 33 cm, 25cm

Aluminiowy narożnik tynkarski
•  przeznaczony do estetycznego wykończenia krawędzi 

ścian tynkowanych tynkami gipsowymi. 

NAROŻNIK TYNKARSKI ALUMINIOWY  
0,7 MM 25SZT./WIĄZKA

4
punkty

5 L 10 L
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Ręczny tynk gipsowy o zwiększonej przyczepności
• produkt mineralny,
• lekki i wydajny,
• odpowiedni na trudne podłoża, tj. podłoża betonowe,
• tworzy przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach,
• reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny,
• spełnia właściwości ochrony przeciwpożarowej,
• możliwość nakładania do 50 mm grubości,
• obróbka ręczna.

Obrzutka cementowo-wapienna
•  poprawia przyczepność tynków cementowo-wapiennych do 

podłoża,
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 
•  po wyschnięciu mrozo- i wodoodporna o bardzo niskiej absorpcji 

wody,
• uziarnienie do 2,0 mm.

Ręczny tynk gipsowy
• produkt mineralny,
• tworzy przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach,
• reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny,
• spełnia właściwości ochrony przeciwpożarowej, 
• możliwość nakładania do 50 mm,
• nakładanie ręczne.

KNAUF COVER CONNECT – 1 TONA
6

punktów

KNAUF GOLDBAND – 1 TONA
30

punktów

KNAUF ROTBAND – 1 TONA
40

punktów

7
punktów

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz
•   do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach  

o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienkach,  
kuchniach, piwnicach, garażach,

• nakładany ręcznie lub maszynowo,
• obróbka tynku w 2 dni.

KNAUF COVER-IN SLOW LIGHT 0,5 MM – 1 TONA
7

punktów

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz
•  do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach 

o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienkach, kuchniach, 
piwnicach, garażach,

• nakładany ręcznie lub maszynowo,
• obróbka tynku w 1 dzień,
• uziarnienie do 0,8 mm.

KNAUF COVER-IN FAST – 1 TONA
7

punktów

Farba gruntująco-malująca do wnętrz
•  grunt i farba w jednym, 
•  wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność,
•  zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych,
•  idealna pod farbę nawierzchniową o dowolnym kolorze,
•  pozwala oszczędzać czas i pieniądze. 

KNAUF GRUNTiFARBA – 10 L
1
punkt

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz i na zewnątrz budynków
•  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
•  wewnątrz zalecany do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności  

powietrza, np. łazienek, kuchni, piwnic, garaży,
• nakładany maszynowo lub ręcznie,
• uziarnienie do 1,5 mm. 

KNAUF COVER – 1 TONA
8

punktów

Tynk cementowo-wapienny do wnętrz, uziarnienie  
do 0,7 mm
•   do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach  

o podwyższonej wilgotności względnej np. łazienkach,  
kuchniach, piwnicach, garażach,

• nakładany ręcznie lub maszynowo,
• obróbka tynku w 2 dni,
• uziarnienie do 0,7 mm.

KNAUF COVER-IN SLOW 0,7 MM – 1 TONA
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• płyta gipsowo-kartonowa o grubości 20 mm, 
•  do stosowania w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach 

o wilgotności powietrza do 70%,
• zalecana do zabudowy poddaszy.

Uwaga: punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze 
oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

•  płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej odporności ogniowej o grubości 
12,5 mm,

•  pokryta czerwonym kartonem,
•  do stosowania w systemach suchej zabudowy o podwyższonych 

parametrach odporności ogniowej.

Uwaga: punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze 
oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

PŁYTA KNAUF ZWYKŁA A20 – 1 SZTUKA

PŁYTA KNAUF OGNIOCHRONNA F13 – 1 SZTUKA

1,2
punktu

1,1
punktu

• podstawowa płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm, 
•  do stosowania w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach 

o wilgotności powietrza do 70%.

Uwaga: punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze 
oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

PŁYTA KNAUF ZWYKŁA A13 – 1 SZTUKA
0,4

punktu

•  płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej odporności ogniowej o grubości 
15 mm,

• pokryta czerwonym kartonem,
•  do stosowania w systemach suchej zabudowy o podwyższonych 

parametrach odporności ogniowej.

Uwaga: punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze 
oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

PŁYTA KNAUF OGNIOCHRONNA F15 – 1 SZTUKA
1,5

punktu
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•  płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości powierzchni i większej 
wytrzymałości na uderzenia  o grubości 12,5 mm,

• posiada właściwości ogniochronne,
•  może być stosowana w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej 

wilgotności powietrza do 85%.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

• podstawowa płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm, 
•  do stosowania w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach 

o wilgotności powietrza do 85%.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

2,5
punktu

1,5
punktu

PŁYTA KNAUF DIAMANT HF13 – 1 SZTUKA

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA  
OGNIOCHRONNA HF13 – 1 SZTUKA

•  płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm i zwiększonej 
odporności na zawilgocenie,

• pokryta zielonym kartonem,
•  do stosowania w pomieszczeniach o okresowo zwiększonej 

wilgotności powietrza do 85%.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub 
KNF.

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA HA13 – 1 SZTUKA
1,3

punktu

•  płyta gipsowo-kartonowa o grubości 15 mm,
•  do stosowania w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach 

o wilgotności powietrza do 85%.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

punkty

PŁYTA KNAUF IMPREGNOWANA  
OGNIOCHRONNA HF15 – 1 SZTUKA

2
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KNAUF PŁYTY TECHNICZNE – 100 ZŁ NETTO
7

punktów

Uwaga: punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.
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PŁYTA KNAUF AKUSTIK – 1 SZTUKA
1

punkt

Płyta o podwyższonych właściwościach izolacji akustycznej 
o grubości 12,5 mm
•  przeznaczona do pomieszczeń suchych.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

1,8
punktuPŁYTA KNAUF AKUSTIK PLUS – 1 SZTUKA

Płyta do wykonania przegród o bardzo wysokich właściwościach 
izolacyjności akustycznej o grubości 12,5 mm
•  przeznaczona do pomieszczeń suchych.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

punkty
2

PŁYTA KNAUF AKUSTIK IMPREGNOWANA – 1 SZTUKA

Płyta o podwyższonych właściwościach izolacji akustycznej 
o grubości 12,5 mm
•  przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza.

Uwaga: 
punkty za zakup przyznajemy, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

Akcesoria montażowe Knauf stosowane  
w systemach suchej zabudowy:
•  profile,
•  narożniki,
•  wieszaki, łączniki,
•  taśmy,
•  wkręty, kołki,
•  klapy rewizyjne.

6
punktówKNAUF AKCESORIA MONTAŻOWE – 100 ZŁ NETTO

Uwaga: 6 punktów za zakup wyżej wymienionych produktów  o wartości 100 zł netto na jednej fakturze, przyznajemy  
tylko, jeśli produkty te posiadają na fakturze oznaczenie Knauf, KN lub KNF.

• Płyta gięta o grubości 6,5 mm    ................................................................................................................  

• Płyta ppoż. Fireboard   ............................................................................................................................................................... 
płyta o najwyższych wymaganiach odporności ogniowej

• Płyta Silentboard   ............................................................................................................................................................................................................ 
płyta o najwyższych właściwościach izolacji akustycznej

• Płyta  Cleaneo Akustik  ...................................................................................................................................... 

płyta perforowana  pochłaniająca  dźwięki

• RTG Safeboard   .......................................................................................................................................................................................... 
płyta do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim

• Płyta z powłoką ołowianą   ............................................................................................................................................................  
do ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim

• Płyta cementowa Aquapanel Outdor   ................................................................................................. 
 wodoodporna płyta cementowa zewnętrzna

• Płyta cementowa Aquapanel Indoor   ..........................................................................................................................................  

wodoodporna płyta cementowa wewnętrza

• Płyta cementowa Aquapanel Skylite  ................................................................................................... 
wodoodporna płyta cementowa sufitowa

• Uniwersalna płyta cementowa Aquapanel   .................................................................................................................. 
o grubości 8 mm

• Płyta cementowa Aquapanel Floor Podkładowa   ........................................................... 
o grubości 6 mm
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Biała gładź polimerowa
•  gładź proszkowa na bazie mączki marmurowej z dodatkiem spoiwa 

polimerowego i środków modyfikujących do rozrobienia z wodą,
•  do finiszowego, idealnie gładkiego wykańczania powierzchni ścian 

i sufitów,
•  do nakładania ręcznego lub za pomocą agregatu  

szpachlarsko-malarskiego,
• wydłużony czas wiązania, doskonały poślizg.

KNAUF EXTRAFINISH – 20 KG

Gotowa gładź polimerowa o podwyższonej 
przyczepności
• przeznaczona do tworzenia idealnie gładkich i równych  

powierzchni we wnętrzach,
• do nakładania ręcznego i maszynowego w warstwach o grubości 

do 2 mm,
• do całopowierzchniowego, cienkowarstwowego szpachlowania.

KNAUF ROTBAND FINISH – 18 KG LUB 28 KG

Cienkowarstwowa gładź polimerowa 
• do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych 

lub mineralnych,
• do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni 

lakierowanych oraz malowanych farbami dyspersyjnymi.

KNAUF GOLDBAND FINISH – 18 LUB 28 KG
2

punkty

2
punkty

2
punkty

Gipsowa gładź szpachlowa do finalnego wykańczania 
powierzchni
• łatwe nakładanie i szlifowanie, 
• grubość pojedynczej wartwy do 6 mm,
• gładka powierzchnia po szlifowaniu – idealna do malowania.

Wielofunkcyjna masa szpachlowa 
• do finiszowego szpachlowania całych powierzchni, 
• nakładana wyłącznie obróbką bezpyłową, czyli na mokro.

Gotowa, maszynowa masa szpachlowa 
• do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów,
• nakładana maszynowo lub ręcznie,
• lepszy poślizg ułatwia wygładzanie powierzchni.

KNAUF MP-FINISH – 20 KG, 25 KG

KNAUF MULTI-FINISH – 25 KG

KNAUF PRO SPRAY ALL PURPOSE – 20 KG

3
punkty

2
punkty

3,3
punktu



34 34_35KNAUF PROFIT 2021

SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE SYSTEMY WYKOŃCZENIOWE PRODUKTY PROMOCYJNE PRODUKTY PROMOCYJNE

Masa szpachlowa
• do połączeń płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem 

taśmy zbrojącej,
• stosowana również jako klej do podłóg w systemie Knauf 

Dual Floor.

KNAUF FUGENFÜLLER-LEICHT – 25 KG
2
punkty

Gotowa masa szpachlowa
• gotowa do użycia, 
• do finiszowego wykańczania powierzchni ścian i sufitów,
•  do nakładania ręcznego lub za pomocą agregatu  

szpachlarsko-malarskiego na grubość do 3 mm,
• łatwe szlifowanie,
• tworzy idealne powierzchnie pod malowanie.

KNAUF SUPER FINISH – 20 KG, 28 KG
5,2

punktu

Gotowa masa szpachlowa 
•  do wklejania taśm papierowych na połączeniach płyt 

gipsowo-kartonowych, wstępnie wypełnionych masą Knauf 
Uniflott lub Knauf Fugenfüller,

•  może być stosowana do finiszowego wygładzania powierzchni 
ścian i sufitów,

•  nakładana maszynowo lub ręcznie.

KNAUF FILL & FINISH LIGHT – 20 KG
5,5

punktu

Masa szpachlowa 
• do połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz
 gipsowo-włóknowych z zastosowaniem i bez stosowania taśmy
 zbrojącej w zależności od miejsca,
• zalecana w systemach przeciwpożarowych i akustycznych,
• może być stosowana także jako klej w systemach suchych  

podłóg.

Masa szpachlowa 
•  do szpachlowania połączeń płyt G-K,
• łatwe nakładanie,
• odporna na spękania – trwałe spoiny,
• wysoka przyczepność do podłoża i taśmy zbrojącej,
• stosowana również jako klej do podłóg w systemie Dual Floor.

Gładź gipsowa
•  do finalnego wykańczania płyt G-K,
•  łatwe nakładanie,
•  łatwe szlifowanie,
•  gładka powierzchnia idealna do malowania.

KNAUF G-K START– 25 KG

KNAUF G-K FINISH – 25 KG

3
punkty

3
punkty

KNAUF UNIFLOTT punktu
0,9

punktu
4,5

5 KG 25 KG
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Szpachlówka cementowo-wapienna 
•  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
•  przeznaczona do wyrównania, szpachlowania i wygładzania 

podłoży mineralnych.

KNAUF SZPACHLA CEMENTOWA UNIWERSALNA – 25 KG
2
punkty

Cementowo-wapienna gładź szpachlowa na bazie 
białego cementu 
•  przeznaczona  do wyrównania, szpachlowania i wygładzania 

podłoży mineralnych,
•  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
•  grubość warstwy: od 1 do 5 mm.

KNAUF GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA – 25 KG
2
punkty

Punkty zdobyte w programie KNAUF PROFIT możesz wymienić  
na nagrody, które prezentujemy na następnych stronach.
Nagrody uporządkowane zostały według kategorii oraz liczby punktów. Szczególnie polecamy 
nasze produkty.

PAMIĘTAJ: po uruchomieniu aplikacji lub po zalogowaniu na stronie programu (login to Twój 
NIP lub PESEL) możesz sprawdzić, ile masz punktów i w dowolnej chwili wymieniać je na nagrody.

UWAGA: nagrody z kategorii PRODUKTY KNAUF wydawane będą na podstawie wystawio-
nych przez firmę KNAUF fak tur VAT z ceną jednostkową 1 PLN netto za 1 tonę produktu tj. 
1 tona tynku, wylewki lub za 1 szt. produktu tj. 1 wiaderko środka gruntującego czy 1 worek kleju. 

Nagrody z kategorii produkty Knauf będą realizowane dopiero po dokonaniu opłaty za pomo-
cą platformy płatniczej PayU.

W przypadku, gdy dana nagroda jest niedostępna na rynku, zastrzegamy sobie prawo do jej 
zmiany na nagrodę o podobnych parametrach. Katalog nagród ma jedynie charakter poglądowy. 
Aktualna lista nagród znajduje się na www.profit.knauf.pl w zakładce nagrody za punkty.

ODZIEŻ DO DOMU I DO PRACY NARZĘDZIA RĘCZNE

ELEKTRONARZĘDZIA PRODUKTY KNAUFELEKTRONIKA
Klej gipsowy
•  bardzo mocny klej gipsowy do przyklejania płyt gipsowo-

kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do standardowych 
podłoży mineralnych,

• zalecany przy wykonywaniu suchych tynków.

KNAUF PERLFIX T – 20 i 25 KG
1,1

punktu

KATALOG NAGRÓD
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PRODUKTY KNAUF

91 Perlfix klej do płyt G-K 29

92
Dowolny klej do ociepleń  
(1 worek 25 kg) K600, KZW700, 
KS300

35

93
Dowolny tynk gipsowy ręczny 
(1 worek 25 kg) Goldband, 
Rotband

37

94 Fuga - (1 wiaderko 5 kg) 48

95
Gotowa gładź polimerowa 
(Rotband Finish, Goldband 
Finish wiadro 28 kg)

49

96
Dowolna masa szpachlowa  
(1 worek 25 kg) Extrafinish,  
GK Start, GK Finish, MP Finish

56

97 Dowolny klej do glazury z grupy 
K2 lub K4 (1 worek 25 kg) 56

98 Fassi - środek do czyszczenia  
(1 kanister 5l) 65

99 HYDRO FLEX Folia w płynie  
(1 wiaderko 5 kg) 100

100
Knauf dowolna gotowa masa 
szpachlowa -(1 wiaderko)  
Super Finish, Fill&Finish

119

101 Dowolny środek gruntujący  
(1 wiaderko) 159

102 Uniflott - masa szpachlowa  
(1 worek 25 kg) 188

103 Siatka zbrojąca - rolka 50 m2 239

104 Siatka tynkarska - rolka 50 m2 249

105 HYDRO FLEX 1C Folia w płynie - 
worek 20 kg 313

106 Dowolny tynk cem-wap. (1 paleta) 666

107 Dowolny tynk gipsowy maszy-
nowy (1 paleta) 949

108 FE 50 wylewka (1 paleta) 959

NR NAZWA PKT.

ODZIEŻ

1 Rękawiczki robocze 13

2 Kamizelka odblaskowa 23

3 T-shirt biały 32

4 T-shirt niebieski 40

5 Czapeczka tynkarska 40

6 Czapka bejsbolówka 55

7 Bluza biała 105

8 Bluza niebieska 105

9 Spodnie krótkie białe 140

10 Spodnie krótkie szare 140

11 Spodnie do pasa bojówki 150

12 Kamizelka 155

13 Spodnie ogrodniczki białe 180

14 Spodnie ogrodniczki szare 180

DO DOMU I DO PRACY 

15 Komplet śrubokrętów 12

16 Scyzoryk 150

17 Bony Apart 250

18 Czajnik elektryczny 300

19 Szkolenie produktowe Knauf 400

20 Odkurzacz samochodowy 500

21 Golarka Philips 675

22 Karta przedpłacona 700

23 Doładowanie karty przedpłaconej 125

24 Alkomat AF-35 PREMIUM 1 100

25 Komplet siatek elewacyjnych/7 szt. 1 200

26 Blender Braun 1 300

27 Zestaw narzędzi MAKITA 1 563

28 Grill TEFAL 1 648

29 Radio budowlane Bosch 2 695

30 Żelazko z generatorem pary 3 125

31 Roomba odkurzacz automatyczny 3 125

KATALOG NAGRÓD

Załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji Promocyjnej KNAUF PROFIT

NARZĘDZIA RĘCZNE 

32 Miarka drewniana 25

33 Nierdzewna kielenka 80 mm 25

34 Wałek do gładzi 80 mm 35

35 Wałek do gładzi 180 mm 49

36 Wałek do gładzi 220 mm 59

37 Wałek do gładzi z uchwytem 
80 mm 65

38 Wałek do gładzi z uchwytem 
180 mm 69

39 Wałek do gładzi z uchwytem 
220 mm 99          

40 Metrówka zwijana 5 m 50

41 Nierdzewna paca do gipsu 50

42 Szpachla do gipsu - Pióro 480 55

43 KLS klipsy (100 szt./paczka) 89

44 KLS kliny (100 szt./paczka) 130

45 KLS Pakiet startowy 440

46 WOLFCRAFT Nóż profesjonalny 
18 mm 136

47 Buty z kolcami 170

48 Pojemnik na użyte wałki Storch 220

49 Nóż do gładzi 45 cm 240

50 Nóż do gładzi 60 cm 330

51 Nóż do gładzi 80 cm 450

52 Nóż do gładzi 100 cm 575

53 Nóż krążkowy do cięcia pasków 260

54 WOLFCRAFT Zestaw 
przedłużający do cięcia płyt G-K 312

55 WOLFCRAFT Przykładnica do 
cięcia płyt G-K 524

56 Strug do krawędzi płyt G-K 300

57 Rączka do noża do gładzi 390

58 Zaciskarka do profili 420

59 Mieszadło do gotowych mas 520

60 Myjka Storch Tornado 950

KATALOG NAGRÓD

89 Kamera Go-pro 9 5 800

90 XBOX X 6 748
61 Rolka do narożników zewn. 

z rączką 999

62 Hopper pojemnik na masę 
szpachlową 1 100

63 Storch Lampa LED Tower 2 450

64 Mieszarka ręczna Collomix 2 488

65 Nóż do cięcia styropianu Storch 2 700

66 Pistolet do tynkowania Storch 2 850

67 Maszyna do cięcia styropianu 
Storch ProCut 7 500

ELEKTRONARZĘDZIA 

68 Torba narzędziowa Bosch 155

69 Torba narzędziowa STANLEY 604

70 Inteligenty śrubokręt Bosch 800

71 Szlifierka kątowa Bosch 1 010

72 Dalmierz laserowy Bosch 1 100

73 Laser krzyżowy punktowy Bosch 1 500

74 Pilarka Tarczowa Bosch 1 550

75 Wiertarka udarowa Bosch 1 980

76 Wiertarko-wkrętarka Bosch 2 000

77 Odkurzacz przemysłowy Bosch 2 800

78 Wkrętarka Bosch do płyt G-K 
z podajnikiem 6 500

79 STARMIX Odkurzacz przemysłowy 6 700

ELEKTRONIKA 

80 Drukarka wielofunkcyjna HP 830

81 Miniwieża PANASONIC 1 050

82 Słuchawki APPLE AirPods 1 638

83 Telefon Redmi Note 2 600

84 Smartwatch APPLE 4 400

85 Dron DJI 4 625

86 Smartwatch SAMSUNG 4 700

87 Telefon Apple Iphone S2020 5 200

88 Ekspres do kawy Siemens 5 300
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3   T-shirt biały 

Z wysokiej jakości bawełny. 

32
PKT.

2   Kamizelka 
odblaskowa

Poliestrowa kamizelka 
ostrzegawcza o dużej 
widoczności.

23
PKT.

1   Rękawiczki 
robocze 

Rękawice robocze 
wykonane z poliestru, 
powlekane latekstem.

13
PKT. 4  T-shirt niebieski 

Z wysokiej jakości bawełny. 

40
PKT.

6   Czapka  
bejsbolówka

Czapka bawełniana z nylonową 
siatką, regulacja na rzep.

55
PKT.

5  Czapeczka  
 tynkarska 

Czapka z wysokiej jakości materiału, 
wygodna, przewiewna i bardzo 
trwała.

40
PKT.
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12   Firmowa kamizelka
     KNAUF 

Ocieplana i praktyczna.
Logo KNAUF na plecach.

155
PKT.

9   Spodnie krótkie 
białe

10   Spodnie krótkie 
szare

Praktyczne i wygodne  
spodnie robocze.

140
PKT.

13   Spodnie ogrodniczki 
białe

 14   Spodnie ogrodniczki 
szare

Wygodne i trwałe spodnie
robocze typu ogrodniczki.

180
PKT.

11    Spodnie do pasa  
bojówki 

Wygodne i trwałe spodnie robocze.

150
PKT.

8   Bluza niebieska

Ocieplana, z wysokiej  
jakości bawełny. 105

PKT.

7  Bluza biała

Ocieplana, z wysokiej  
jakości bawełny.

105
PKT.
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400
PKT.19  Szkolenie produktowe

 KNAUF

Zapraszamy do naszej Akademii Knauf na 
szkolenia z zakresu wykonawstwa we wszystkich 
naszych systemach.

12
PKT.15  Komplet  

 śrubokrętów 

Zawiera 8 różnych końcówek mocowanych 
za pomocą magnesu.

300
PKT.18  Czajnik elektryczny

2400W, pojemność 1, 7 l oraz możliwość zagotowania 
min. ilości wody (250 ml). 2 wskaźniki poziomu wody, 
podstawa 360°, automatyczny wyłącznik. Ukryty 
element grzewczy ze stali nierdzewnej.

500
PKT.

20   Odkurzacz  
samochodowy

Specjalny, długi wąż pozwala dosięgnąć do 
wszelkich zakamarków. Zawiera transparentny 
pojemnik na kurz, dzięki czemu wiesz, kiedy go 
opróżnić. Przewód o długości 5 m.

675
PKT.

21   Golarka Philips  

Do przycinania, nadawania 
kształtu i golenia zarostu 
o każdej długości.

150
PKT.16  Scyzoryk

Wyprodukowany w Szwajcarii scyzoryk z 12 funk-
cjami: do otwierania puszek, zdejmowania izo-
lacji, korkociąg, otwieracz do konserw, śrubokręt 
i wiele innych.

250
PKT.

700
PKT.

22   Karta
      przedpłacona

Karta płatnicza/bankomatowa do wielokrotnego 
doładowywania w dowolnym momencie trwania 
programu. Możesz nią płacić w większości sklepów, 
na stacjach benzynowych, wyciągać pieniądze 
w bankomacie - do wysokości środków na koncie. 
Pierwsze zamówienie na kwotę minimum 250 zł. 
Następne doładowania możesz zrobić za wielokrotność 
wartości 50 zł – za równowartość 125 pkt.

23  Doładowanie karty przedpłaconej
Doładowania karty możesz zrobić dowolną ilość razy  
za wielokrotność wartości 50 zł.

125
PKT.

17   Bony Apart

Bon upominkowy na okaziciela do 
wykorzystania we wskazanych sieciach 
sprzedażowych.
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1100
PKT.

24   Alkomat AF-35  
PREMIUM

Alkomat wyposażony w elektrochemiczny sensor 
zapewniający wysoką dokładność wykonywanych 
pomiarów. Przeznaczony zarówno dla indywidu-
alnych odbiorców do samokontroli, jak też dla 
niewielkich firm okresowo kontrolujących swoich 
pracowników. 

KNAUF PROFIT 2021

2695
PKT.

29   Radio budowlane  
Bosch

Budowlane radio stereofoniczne FM/AM 
z wbudowaną ładowarką do akumulatorów 
Li-Ion firmy BOSCH oraz z dwoma 
standardowymi gniazdami sieciowymi 230V 
i jednym gniazdem 12V.

25   Komplet siatek
     elewacyjnych - 7 szt.

Siatki o wymiarach 14 m x 2,6 m, 
polipropylenowe o splocie gazejskim, waga 
100 gr/m2, stabilizacja UV na 2,5 roku, 
górna i dolna krawędź założona i obszyta, 
boczne krawędzie podwójnie plecione.

1200
PKT.

1648
PKT.28   Grill TEFAL

Automatyczny czujnik gotowania,
automatyczne programy smażenia,
4 stopnie temperatury, wskaźnik
wypieczonego mięsa w środku, możliwość
zdjęcia i mycia płyt w zmywarce.

1300
PKT.26  Blender Braun

Moc 1200 W, technologia Active PowerDrive, 
ActiveBlade - przesuwane ostrza w górę 
i dół, Advanced SmartSpped. Im mocniej 
wyciskasz, tym więcej masz mocy.

1563
PKT.27   Zestaw narzędzi  

MAKITA

Narzędzia w solidnej walizce z separatorami 
dla poszczególnych elementów.

3125
PKT.

30    Żelazko  
z generatorem pary

Perfekcyjne efekty prasowania bez regulacji 
temperatury, bezpieczne dla wszystkich 
tkanin.

3125
PKT.

31   Roomba odkurzacz 
automatyczny

iRobot Roomba - wyjątkowy 3-stopniowy 
system sprzątania, inteligentna nawigacja 
iAdapt, zmywalny pojemnik na brud.
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69
PKT.

Wałek do gładzi z uchwytem

Profesjonalny wałek z uchwytem plastikowo-stalowym.

37  80 cm 38  180 cm 39  220 cm

65
PKT.

99
PKT.

25
PKT.

33   Nierdzewna  
kielenka 80 mm

Narzędzie pomocnicze przy 
obróbce tynków gipsowych 
i cementowo-wapiennych, 
np. do osadzania narożników.

25
PKT.

32   Miarka drewniana 

Stabilla, 2 m.

49
PKT.

Wałek do gładzi  

Wymienna rolka, włosie z nylonowego włókna.

34  80 cm 35  180 cm 36  220 cm

35
PKT.

59
PKT.

40   Metrówka zwijana  
5 m

Z magnetycznym zaczepem.

50
PKT.
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55
PKT.

42   Szpachla do gipsu  
– Pióro 480

Przeznaczona do gładzenia tynków 
gipsowych.

89
PKT.

43   KLS klipsy  
(100 szt./paczka)

Do jednokrotnego wykorzystania.

130
PKT.

44   KLS kliny  
(100 szt./paczka)

Mogą być wykorzystywane 
wielokrotnie.

440
PKT.

45   KLS Pakiet startowy

Innowacyjny system poziomowania 
płytek wielkoformatowych. 
Gwarantuje idealne 
wypoziomowanie posadzki.

136
PKT.

46   WOLFCRAFT  
Nóż profesjonalny  
18 mm

Ergonomiczny, metalowy 
z wygodną, miękką rękojeścią.

50
PKT.

41   Nierdzewna paca  
do gipsu

Narzędzie pomocnicze przy obróbce 
tynków gipsowych i cementowo-
wapiennych, przeznaczone do 
zbierania nadmiaru tynku z łaty 
i rozprowadzania go po tynkowanej 
powierzchni.
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330
PKT.

Nóż do gładzi  

Przeznaczony do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów. 
Posiada sprężyste ostrze, które ułatwia rozprowadzenie masy 
cienką warstwą. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy.

49  45 cm 50  60 cm 51  80 cm 52  100 cm

240
PKT.

575
PKT.

450
PKT.

220
PKT.

48   Pojemnik Storch

Pojemnik na użyte wałki 
do 25 cm, przeciwdziała 
zasychaniu do 3 miesięcy.

53   Nóż krążkowy  
do cięcia pasków 

Narzędzie do cięcia pasków płyty gipsowo-
kartonowej. Nóż posiada regulację szerokości 
odcinanego paska – do 12cm. Krążki tnące są 
wymienne.

260
PKT.

54   WOLFCRAFT  
Zestaw przedłużający  
do cięcia płyt G-K

Narzędzie do przedłużania przykładnicy 
z mechanizmem do cięcia płyt G-K,  
długość cięcia do 190 cm.

312
PKT.

170
PKT.47   Buty z kolcami

Przydatne w trakcie wykonywania 
wylewek samopoziomujących.

55   WOLFCRAFT  
Przykładnica do cięcia  
płyt G-K

Ułatwia precyzyjne cięcie, trasowanie kątowe 
i równoległe płyt G-K.

524
PKT.
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58  Zaciskarka do profili

Narzędzie pozwala bez użycia wkrętów połączyć 
profile w systemach suchej zabudowy.
Po złożeniu profili, jednym ruchem zaciskamy 
blachę poprzez jej nacięcie i przepchnięcie 
w jedną stronę. W ten sposób uzyskamy trwałe 
i mocne połączenie.

420
PKT.

59   Mieszadło  
do gotowych mas 

Mieszadło, które dzięki unikalnemu kształtowi 
łopatek daje 20% oszczędności czasu 
w porównaniu do tradycyjnych narzędzi.

520
PKT.

60   Myjka  
Storch Tornado

Profesjonalne narzędzie do czyszczenia 
wałków malarskich oraz innych narzędzi 
o długości do 33 cm.

950
PKT.

999
PKT.

61   Rolka do narożników 
zewn. z rączką

Ułatwia dokładne dociśnięcie  
profila narożnika zewnętrznego.

57   Rączka do noża do gładzi

Teleskopowa rączka z aluminium. Ułatwia 
wykańczanie powierzchni wysokich ścian i sufitów.

390
PKT.

56  Strug do krawędzi  
     płyt gipsowo-kartonowych

Dwufunkcyjne narzędzie posiadające tarnik 
do wyrównywania przeciętej płyty gipsowo-
kartonowej oraz strug z wymiennym nożem 
trapezowym pozwalający sfazować płytę 
dokładnie pod kątem 22,5 stopnia.

300
PKT.
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1100
PKT.62   Hopper pojemnik  

na masę szpachlową

Służy do nakładania masy szpachlowej 
na profile narożnikowe.

2488
PKT.

64   Mieszarka ręczna  
Collomix

Produkt niemieckiej firmy Collomix – wysokiej 
jakości silnik i elektronika gwarantują stałe 
obroty, niezależnie od obciążenia.

2850
PKT.

66   Pistolet do  
tynkowania  
Storch Putz-Pistole

Służy do nakładania tynków, gęstych farb 
strukturalnych i klejów.

7500
PKT.

67   Maszyna Storch ProCut  

Profesjonalne narzędzie do cięcia
styropianu, za pomocą rozgrzanego  
drutu wolframowego - odpornego na 
wysokie temperatury. Możliwość stosowania 
na rusztowaniach, użycia jako narzędzia
nastołowego. Wykonuje wszystkie
standardowe cięcia.

63   Storch Lampa LED Tower
 
• oświetla pomieszczenie w promieniu 360° 
   i na wysokość min. 180 cm,
• emituje światło bardzo przybliżone do światła dziennego,
• barwa chłodno-biała,
• bardzo pomocna przy pracach malarskich,
• dzięki IP 54 może być stosowana również na zewnątrz   
   budynku.

2450
PKT.

65   Profesjonalny nóż  
Storch HotKnife

Profesjonalny nóż do cięcia styropianu 
i styroduru. Zapewnia szybsze 
i precyzyjniejsze cięcie sztywnych płyt 
styropianowych.

2700
PKT.
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69   Torba narzędziowa Stanley

Konstrukcja 2w1 jako torba otwarta dla 
szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich 
narzędzi.

68   Torba narzędziowa  
Bosch

Profesjonalna torba narzędziowa 
wykonana z bardzo trwałej, 
nieprzemakalnej i odpornej na 
uszkodzenia tkaniny.

70   Inteligenty śrubokręt Bosch
Aby rozpocząć pracę wystarczy docisnąć 
narzędzie lub nacisnąć przycisk. Tryb 
maksymalnej wydajności, 5 ustawień 
momentu obrotowego.

155
PKT.

800
PKT.

604
PKT.

71   Szlifierka kątowa  

Niewielka z nowym systemem chłodzenia 
silnika może być stosowana do pracy pod 
bardzo dużym obciążeniem. Poręczna, lekka, 
wydajna z silnikiem o mocy 1000 W.

1010
PKT.

1100
PKT.72   Dalmierz laserowy  

Przeznaczony głównie do wykonywania
pomiarów wewnątrz. Oprócz odległości 
przelicza pole powierzchni oraz kubaturę 
pomieszczenia. Prosty w obsłudze. 

73   Laser krzyżowy  
punktowy Bosch  

Narzędzie wyświetla poziome i pionowe linie 
laserowe oraz dwa wycentrowane punkty 
w pionie. Możliwość pozycjonowania linii 
laserowych wokół wycentrowanych punktów 
pionowych. Możliwość wyboru trybu liniowego 
lub punktowego. Automatyczna niwelacja 
w poziomie i w pionie.

1500
PKT.
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74   Pilarka Tarczowa  
Bosch

• wysoka wydajność cięcia dzięki silnikowi 1400 W, 
• średnica tarcz: 190 mm,
• max. głębokość cięcia: 50/70 mm,
• możliwość pracy przy użyciu jednej ręki lub      
   oburącz.

1550
PKT.

78   Wkrętarka Bosch  
do płyt G-K z podajnikiem

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
w zestawie z podajnikiem MA 55 do 
wkręceń seryjnych.

6500
PKT.

75   Wiertarka udarowa  
Bosch

Młotowiertarka Bosch posiada silnik 
800W. Młot udarowo-obrotowy klasy  
2 kg z uchwytem SDS-plus.

1980
PKT.

79   STARMIX  
Odkurzacz  
przemysłowy

Do ciągłej i wymagającej pracy. Posiada 
przełącznik umożliwiający pracę z workami 
wielokrotnego użytku, z workiem filtrującym 
jednorazowym. Zawsze możliwa praca 
bezworkowa.

6700
PKT.

77   Odkurzacz  
przemysłowy Bosch

Odkurzacz Bosch został wyposażony 
w automatyczny system oczyszczania 
filtra. Do wychwytywania, zasysania, 
transportu niepalnych suchych pyłów oraz 
cieczy.

2800
PKT.

76   Wiertarko-wkrętarka  
Bosch

  
Inteligentny silnik bezszczotkowy zapewnia 
wydajność i długą żywotność.
Solidny uchwyt metalowy i kompaktowa, 
ergonomiczna konstrukcja idealna do ciężkich 
prac.

2000
PKT.
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82   Słuchawki APPLE  
AirPods 

Innowacyjne słuchawki 2 generacji, startują 
automatycznie i są od razu połączone 
z urządzeniem, więc grają na zawołanie. 

1638
PKT.

80   Drukarka  
wielofunkcyjna HP

Drukarka atramentowa, kolorowa.
Funkcje urządzenia: drukarka,
kopiarka, skaner.

830
PKT.

84   Smartwatch APPLE

Większy wyświetlacz, 
zaawansowane czujniki śledzące 
Twoje postępy w fitnessie 
i treningach. Potężne funkcje dbają 
o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

4400
PKT.

86   Smartwatch  
SAMSUNG

Galaxy Watch3 wyposażony w obrotowy 
pierścień umożliwia sterowanie dostępnymi 
aplikacjami. Sprawdzi się nawet 
w ekstremalnych warunkach.

4700
PKT.

85   Dron DJI

Idealne urządzenie do rejestrowania 
obrazów z powietrza. Obsługuje zdjęcia 
lotnicze 12MP i filmy 2,7K Quad HD.

4625
PKT.

83   Telefon  
Redmi Note

Wykonuje fantastyczne zdjęcia,
wyposażony w pojemną baterię
o pojemności 5020mAh, funkcję
szybkiego ładowania 30W.

2600
PKT.

1 000

81   Miniwieża PANASONIC

Wieża audio o mocy 20W, radio FM, złącze USB,  
mikro-system CD, Bluetooth, pilot w zestawie. 1050

PKT.

87   Telefon Apple Iphone SE2020

Łączy w sobie najpotężniejszy procesor 
i najpopularniejszy rozmiar, wyjątkowy 
4,7-calowy wyświetlacz Retina HD. 
To również fenomenalne zdjęcia oraz 
niezwykle wytrzymała bateria.

5200
PKT.
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5300
PKT.88  Ekspres do kawy Siemens   

Maksimum aromatu dzięki idealnej 
temperaturze parzenia: inteligentny 
system sensoFlow, doskonałe mielenie 
i pełniejszy aromat, funkcja OneTouch, 
automatyczny system calc’nClean.

89   Kamera GoPro

Najbardziej zaawansowana 
kamera GoPro, jaka kiedykolwiek 
powstała. Zupełnie nowy efekt 
pracy, wyjątkowa jakość obrazu 
dla fotografii i filmów oraz 
wyrazisty dźwięk.

5800
PKT.

90   XBOX X

Najszybsza i najpotężniejsza konsola Xbox. 
Technologia Xbox Velocity Architecture.  
Xbox Game Pass. Jeszcze obszerniejsza 
biblioteka gier, dzięki kompatybilności 
wstecznej.

6748
PKT.

91   Perlfix T klej  
do płyt G-K  
– worek 25 kg

Do klejenia płyt gipsowo-kartonowych, płyt 
gipsowo-włóknowych, płyt z wełny mineralnej 
oraz płyt zespolonych. Do zastosowania 
wewnątrz budynków.

29
PKT.

93   Dowolny tynk 
gipsowy ręczny 
– worek 25 kg

Tynki jednowarstwowe do wszystkich rodzajów 
podłoża. Umożliwiają tworzenie powierzchni 
gładkich, o dowolnej strukturze lub zatartych na 
ścianach i sufitach wewnątrz budynków.

37
PKT.

92    Dowolny klej  
do ociepleń – worek 25 kg

Wysokiej jakości kleje do mocowania płyt 
styropianowych lub wełny mineralnej na 
elewacjach budynków.

35
PKT.
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49
PKT.

95   Gotowa gładź 
polimerowa 
– wiaderko 28 kg

Gotowa, cienkowarstwowa 
gładź polimerowa, przeznaczona 
do szpachlowania podłoży 
budowlanych.

65
PKT.

98   Fassi środek  
do czyszczenia  
– kanister 5 l

Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów 
i glonów na elewacji. Zwalcza grzyby i glony na 
tynkach mineralnych, akrylowych, silikatowych, 
siloksanowych, silikonowych oraz dachówkach 
cementowych i ceramicznych.

97   Dowolny klej  
do glazury z grupy K2  
lub K4 – worek 25 kg 

Kleje przeznaczone do klejenia płytek
ceramicznych, gresowych, kamienia
naturalnego oraz klinkieru. Wybierz
klej, którego potrzebujesz.

56
PKT.94   Fuga – wiaderko 5 kg

Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin 
o szerokości od 2 do 15 mm.

48
PKT.

96   Dowolna  
masa szpachlowa  
– worek 20 lub 25 kg

Masy szpachlowe przeznaczone
do wykonywania idealnie gładkich
powierzchni we wnętrzach.

56
PKT. 99   HYDRO FLEX  

Folia w płynie  
– wiaderko 5 kg

Jednoskładnikowa, wysokoplastyczna płynna 
masa do uszczelnienia powierzchni ścian 
i podłóg pod płytki ceramiczne.

100
PKT.



68 68_69KNAUF PROFIT 2021

NAGRODY PRODUKTY KNAUF NAGRODY PRODUKTY KNAUF

101   Dowolny środek gruntujący  
– wiaderko 

Wybierz dowolny środek gruntujący z naszej 
oferty!

159
PKT.

102   Uniflott  
– worek 25 kg

Wielofunkcyjna masa szpachlowa do połączeń płyt 
gipsowo-kartonowych w kategorii od Q1 do Q3 
oraz płyt gipsowo-włóknowych. Jest elastyczna 
i wytrzymała. Do zastosowania wewnątrz 
budynków. 

188
PKT.

104   Siatka tynkarska  
– rolka 50 m2

Siatka z włókna szklanego, odporna na 
działanie alkali. Do wykonywania warstwy
zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych, 
cementowych, cementowo-wapiennych.

249
PKT.

103   Siatka zbrojąca  
– rolka 50 m2

Siatka do wykonania warstwy zbrojącej 
w systemach ociepleń, splot gazejski, 
odporna na działanie alkali. Podziałka na 
siatce ułatwia docinanie na placu budowy.

239
PKT.

105   HYDRO FLEX 1C Folia  
w płynie  
– worek 20 kg

Zaprawa cementowa do wykonania powłok 
nieprzepuszczających wody. Po wyschnięciu 
tworzy jednolitą wodoszczelną powierzchnię.

313
PKT.

100   Dowolna gotowa masa 
szpachlowa – wiaderko  
20 lub 28 kg

Gotowa do użycia masa szpachlowa, 
przeznaczona do finiszowego wygładzania 
powierzchni ścian i sufitów.

119
PKT.
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108   FE 50 wylewka – paleta
 
Samopoziomująca, najlepsza  
na ogrzewanie podłogowe. 

959
PKT.

107   Dowolny tynk gipsowy 
maszynowy – paleta 

Wybierz dowolny tynk maszynowy 
z naszej oferty! 

949
PKT.

106   Dowolny tynk cementowo-
wapienny – paleta

Wybierz dowolny tynk cementowo-wapienny 
z naszej oferty!

666
PKT.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KNAUF PROFIT” – edycja 6.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna 

dotycząca zakupu produktów marki Knauf, pod nazwą „KNAUF PROFIT” – edycja 6, przeprowadzana wśród 
osób fizycznych, które w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej w zakre-
sie świadczenia usług wykonawczych branży budowlanej, dokonują zakupów określonych produktów marki 
Knauf w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terytorium Polski (zwana dalej „akcją promocyjną”).

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Knauf Sp. z o.o. z siedzibą: 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN – zwana dalej „Knauf Sp. z o.o.” lub 
„Organizatorem”. 

3. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
4. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozszerzeniem niniejszej akcji promocyjnej jest akcja promocyjna pod nazwą „KNAUF PROFIT VIP KLUB”, któ-

rej zasady i warunki określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

II. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnikami akcji promocyjnej (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie i posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, które w ramach wykonywanego zawo-
du lub prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polski, świadczą usługi wykonawcze 
branży budowlanej i dokonują zakupów produktów marki Knauf w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na teryto-
rium Polski.

2. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest:
 a)  przekazanie w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 r. prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez 

upoważnione osoby formularza zgłoszenia do akcji promocyjnej, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulami-
nu, lub dokonanie w ww. terminie rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.profit.
knauf.pl; 

 b)  zakup przez Uczestnika w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski w okresie trwania akcji promo-
cyjnej produktów marki Knauf określonych w pkt. III ust. 1 poniżej (zwanych dalej „produktami akcyjnymi”);

 c)  nieposiadanie przez Uczestnika w chwili składania zgłoszenia przeterminowanych płatności, nieuregulowa-
nych not odsetkowych, lub innych zaległych zobowiązań wobec Knauf Sp. z o.o.

3. Formularze zgłoszeniowe należy przekazywać na ręce regionalnych doradców technicznych lub przedstawicieli 
handlowych Organizatora, lub e-mailem na adres: profit@knauf.pl, w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 
2023 r. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji, a te dokonane po terminie, lub wypełnione nieprawidłowo, 
niekompletnie lub nieczytelnie, czy też niepodpisane, podlegają odrzuceniu.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnika, Organizator utworzy indywidualne konto akcyjne Uczestnika na stronie 
www.profit.knauf.pl. Loginem do konta danego Uczestnika będzie jego numer NIP (w przypadku Uczestni-
ków prowadzących działalność gospodarczą) albo numer PESEL (w przypadku Uczestników nieprowadzących 
działalności gospodarczej). Natomiast hasło do swojego konta każdy Uczestnik utworzy przy pierwszej reje-
stracji.

5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy udziału w akcji promocyjnej.
6. Uczestnik akcji promocyjnej oraz osoby składające swoje podpisy na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora akcji promocyjnej dla celów prze-
prowadzenia niniejszej akcji promocyjnej. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne dla 
obsługi udziału Uczestnika w akcji promocyjnej. 

REGULAMIN
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7. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być:
 •  podmioty wchodzące w skład sieci dystrybucji produktów m-ki Knauf w zakresie, w  jakim dokonują one 

w ramach swej działalności gospodarczej – obok świadczenia usług wykonawczych branży budowlanej (wraz 
z materiałami) – dalszej odsprzedaży produktów akcyjnych w ramach prowadzonej przez siebie odrębnie 
działalności handlowej; 

 • pracownicy Knauf Sp. z o.o. i członkowie ich najbliższej rodziny; 
 •  właściciele, udziałowcy, członkowie organów, lub pracownicy bądź właściciele podmiotów należących do sieci 

dystrybucji Knauf Sp. z o.o.

III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Punkty premiowe przyznawane są każdemu Uczestnikowi za zakup produktów marki Knauf w sieci  dystry-

bucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski (tj. z wyłączeniem produktów akcyjnych zakupionych przez Uczestni-
ka bezpośrednio od Knauf Sp. z o.o.) w okresie trwania akcji promocyjnej produktów akcyjnych określonych 
w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Lista produktów akcyjnych wraz z punktacją. Lista produktów akcyjnych 
obejmuje określone w Załączniku nr 2 produkty z następujących systemów Knauf: systemy tynkarskie, sys-
temy podłogowe, systemy wykończeniowe, systemy ociepleń oraz systemy glazurnicze. Podstawą naliczenia 
punktów za zakupy produktów Knauf jest dowód zakupu – faktura lub paragon. Faktura lub paragon muszą 
być kompletne i czytelne, zawierać datę, numer, sprzedawcę, nabywcę (faktury) oraz produkty premiowane 
w programie Knauf Profit, wymienione z nazwy handlowej lub z rozszerzeniem Knauf, KN względnie KNF.

2. Ilość zdobytych przez danego Uczestnika Punktów Premiowych na produktach akcyjnych zakupionych wy-
łącznie w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski (tj. z wyłączeniem produktów akcyjnych zaku-
pionych przez Uczestnika bezpośrednio od Knauf Sp. z o.o.) określana będzie na podstawie przesłanych Or-
ganizatorowi przez danego Uczestnika kopii faktur /w tym faktur korekt/ wystawionych na Uczestnika lub 
paragonów dotyczących zakupu produktów akcyjnych określonych w Załączniku nr 2, dokonanej wyłącznie 
w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. (tj. z wyłączeniem zakupów bezpośrednio od Knauf Sp. z o.o.) na terenie 
Polski, z datą sprzedaży przypadającą w okresie trwania akcji promocyjnej – z uwzględnieniem postanowienia 
pkt. III ust. 1 zdanie ostatnie oraz pkt III ust. 26 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że jeśli dana faktura lub 
faktura korekta będzie wystawiona na inny podmiot niż Uczestnik, wówczas powinna zostać opatrzona pod-
pisaną przez ten podmiot adnotacją, że kopia tej faktury lub faktury korekty została przekazana Uczestnikowi 
do rozliczenia tego zakupu w ramach akcji promocyjnej.

3. W przypadku samodzielnej rejestracji zakupów przez Uczestnika na stronie www.profit.knauf.pl (wpisanie da-
nych faktury, zakupionych produktów i ich ilości, załączenie faktury) Uczestnik otrzyma 1 punkt promocyjny za 
każdą wpisaną fakturę lub 2 punkty za każdą wpisaną fakturę z bieżącego lub poprzedniego miesiąca. Punkty 
promocyjne podlegają uwzględnieniu w ogólnej liczbie Punktów Premiowych).

4. Faktury (w tym faktury korekty) rozliczone przez Uczestnika w ramach innego działania marketingowego, 
finansowanego przez Knauf Sp. z o.o., nie mogą być ponownie rozliczone w akcji promocyjnej.

5. Zdobyte Punkty Premiowe (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu) dany Uczestnik może 
wymienić na wybrane przez siebie nagrody określone w Katalogu Nagród, stanowiącym Załącznik nr 3 do 
Regulaminu.

6. Każdy Uczestnik – aby uzyskać prawo do nagrody – ma obowiązek:
 a)  udokumentowania zakupu produktów akcyjnych w postaci kserokopii, skanu lub zdjęcia dowodu zakupu 

określonego w ust. 2 powyżej i przesłanie tych dowodów zakupu do Organizatora wraz z formularzem zgło-
szeniowym dostępnym na stronie www.profit.knauf.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 stycznia 
2023 r. (z zastrzeżeniem postanowień ust. 6a),   

 b)  przesłania w  w/w  terminie, tj. do dnia 31 stycznia 2023 r. (z  zastrzeżeniem postanowień ust. 6a), kopii 
wszelkich faktur korekt dotyczących  korekt ilościowych i asortymentowych dotyczących zakupu Produk-
tów Premiowanych w okresie trwania Programu, które będą wpływać na zmniejszenie naliczenia Punktów 
Premiowych należnych Uczestnikowi.

 c)  wyboru z Katalogu Nagród (Załącznik nr 3) odpowiedniej nagrody, po zdobyciu określonej ilości Punktów 
Premiowych, oraz zgłoszenia wybranej nagrody do Organizatora za pośrednictwem strony www.profit.
knauf.pl lub w drodze przesłania do Organizatora pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną formularza 
zamówienia nagrody pobranego ze strony www.profit.knauf.pl – co winno nastąpić nie później niż do dnia 
31 marca 2023 r. 

  6a.     Dowody zakupu produktów akcyjnych winny zostać przesłane w następujących terminach:
  •  w odniesieniu do zakupów produktów akcyjnych zrealizowanych  

w okresie 01.01.2021 r.-30.06.2021 r. – do dnia 31.07.2021 r,
  •  w odniesieniu do zakupów produktów akcyjnych zrealizowanych  

w okresie 01.07.2021 r.-31.12.2021 r. – do dnia 31.01.2022 r,
  •  w odniesieniu do zakupów produktów akcyjnych zrealizowanych  

w okresie 01.01.2022 r. -30.06.2022 r. – do dnia 31.07.2022 r,
  •  w odniesieniu do zakupów produktów akcyjnych zrealizowanych  

w okresie 01.07.2022 r. -31.12.2022 r. – do dnia 31.01.2023 r,
7. Zdobyte Punkty Premiowe (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu), które nie zostaną zgło-

szone lub wykorzystane przez Uczestnika w terminie i w sposób określony w Regulaminie, lub będą stanowić 
niewykorzystaną resztę niemożliwą do wymiany na nagrodę (poniżej 20 punktów) – przepadają na rzecz Or-
ganizatora bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.

8. Decyzje o  przyznaniu poszczególnych nagród – na podstawie zdobytych i  właściwie udokumentowanych 
Punktów Premiowych (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu) oraz zgłoszeń Uczestników 
dotyczących wybranych nagród – podejmie komisja akcyjna składająca się z trzech przedstawicieli Knauf Sp. 
z o.o., powołanych przez Zarząd Organizatora. Decyzje komisji akcyjnej co do przyznania poszczególnych 
nagród są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

9. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust. 10 Regulaminu poniżej, nagrody zostaną przyznane imiennie i prze-
słane pocztą kurierską lub przekazane Uczestnikom przez przedstawiciela Organizatora według danych i na 
adres wskazany w  formularzach zamówienia nagrody złożonych w  ramach akcji promocyjnej. Uczestnicy 
ponoszą odpowiedzialność za ewentualne aktualizowanie swych danych i adresu podanych w formularzach 
zgłoszeniowych. 

10. Nagrody w postaci produktów marki Knauf zamawianych w tonach zostaną przekazane przez Organizatora 
do wybranego przez Uczestnika dystrybutora sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o., skąd Uczestnik ma obowiązek 
odebrać nagrody we własnym zakresie i na swój koszt w terminie 1 miesiąca od dnia postawienia nagrody 
do dyspozycji Uczestnika u ww. dystrybutora, o czym Uczestnik zostanie odrębnie poinformowany. Nagrody 
w kategorii Produkty Knauf w postaci produktów marki Knauf wydawane będą na podstawie wystawionych 
przez Organizatora faktur VAT z ceną jednostkową 1 PLN netto za 1 odpowiednio tonę / sztukę produktu sta-
nowiącego nagrodę, tj. 1 tonę tynku, 1 tonę wylewki lub za 1 szt. produktu, tj. 1 wiaderko środka gruntującego, 
czy 1 worek kleju. W przypadku zamówienia nagród z kategorii Produkty Knauf, Organizator umożliwia doko-
nanie  płatności za takie nagrody na platformie płatniczej PayU. Nagrody w postaci produktów marki Knauf 
nie mogą stanowić podstawy do uzyskania przez danego Uczestnika kolejnych Punktów Premiowych z tytułu 
takiego rodzaju nabycia tych produktów akcyjnych.

11.  Nieodebrane przez danego Uczestnika prawidłowo przesłanej (zgodnie z pkt. III ust. 9 Regulaminu) lub posta-
wionej do dyspozycji (zgodnie z pkt. III ust. 10 Regulaminu) przez Organizatora nagrody może spowodować, że 
przepadnie ona na rzecz Organizatora, bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.

12.  W każdym  momencie trwania Programu Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji zgodności ze sta-
nem faktycznym zarówno kopii faktur potwierdzających zakupy produktów premiowanych, jak i kopii fak-
tur dot. korekt ilościowych i asortymentowych oraz danych zawartych w dokumentach przesłanych przez 
Uczestników programu w celu naliczenia Punktów Premiowych. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do 
rzetelności przesłanych przez Uczestnika dokumentów i  ich zgodności z rzeczywistymi zdarzeniami gospo-
darczymi, Organizator zastrzega sobie prawo żądania  przedstawienia przez Uczestnika zestawienia faktur 
VAT oraz faktur korekt, dowodzących dokonania zakupu bądź odpowiednio zwrotu produktów premiowanych 
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w okresie trwania Programu - z uwzględnieniem danych takich, jak: numery faktur, nazwa Uczestnika, data 
zakupu produktów, ilość i asortyment produktów. W przypadku odmowy udzielenia danych przez Uczestni-
ka, nieprzekazania żądanych danych przez Uczestnika w terminie wskazanym przez Organizatora lub w razie 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zestawieniem przekazanym przez Uczestnika a fakturami lub fakturami 
dot. korekt, Uczestnikowi nie zostaną naliczone Punkty Premiowe  za zakupy produktów, objętych w/w faktu-
rami względnie – w razie ich wcześniejszego naliczenia – zostaną one anulowane.

13.   W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości, przed lub po przyznaniu nagrody, że dany Uczestnik 
w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia Regulaminu, Organizatorowi lub na mocy jego decyzji komisji 
akcyjnej, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpli-
wości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, a w przypadku nagród już przekazanych 
– domagania się ich zwrotu lub zwrotu ich równowartości. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpo-
wiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

14.  Dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest nieposiadanie przez danego Uczestnika względem Knauf 
Sp. z o.o. w chwili przyznawania nagrody przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych, 
lub innych zaległych zobowiązań.

15.   Wysłanie pocztą (zgodnie z pkt. III ust. 9 Regulaminu) lub postawienie do dyspozycji (zgodnie z pkt. III ust. 10 
Regulaminu) danemu Uczestnikowi nagrody odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez 
komisję akcyjną decyzji o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi.

16. Prawo Uczestnika akcji promocyjnej do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne.
17.  Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
18. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej lub wykluczenia Uczestnika z akcji pro-

mocyjnej przez Organizatora z powodu naruszenia Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 30 dni 
odpowiednio od daty złożenia rezygnacji lub otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu (lecz nie później niż 
do dnia 31 marca 2023 r.), do wykorzystania zdobytych przez siebie Punktów Premiowych zgodnie z postano-
wieniami Regulaminu. W przeciwnym przypadku punkty te przepadają na rzecz Organizatora, bez prawa do 
rekompensaty z tego tytułu.

19.  Towary określone w „Katalogu nagród” (Załącznik nr 3) przyznawane Uczestnikowi w ramach realizacji na-
grody podlegają gwarancji na zasadach i warunkach określonych przez ich producentów (jeżeli dany produ-
cent udzielił gwarancji) i w tym zakresie Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności. Wa-
runki rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród określają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1740). Odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród 
ponosi wyłącznie ich producent.

20.   Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagrody obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

21.   Koszty przesłania Uczestnikowi nagród pokrywa Organizator, z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust. 10 
Regulaminu.

22.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie działania „Poczty Polskiej” lub firm 
kurierskich.

23.  Katalog Nagród (Załącznik nr 3) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a Or-
ganizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim nagród. Fotografie i opisy towarów ujętych 
w Katalogu Nagród mają charakter informacyjny. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organi-
zatora, dostarczenie towarów z Katalogu 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.

24.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród (Załącznik nr 3), jak również pra-
wo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania akcji promocyjnej bez podania przyczyny. O zmianach 
w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem.

25.  Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę punktów na towary lub usługi spoza Katalogu 
Nagród (Załącznik nr 3).
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26.  Dowody zakupu produktów akcyjnych w postaci kopii faktur lub faktur korekt bądź paragonów, o których 
mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu – w zakresie, w  jakim zawierają dane osobowe innych podmiotów niż 
Uczestnik, lub też dane dotyczące zakupu produktów innych niż marki Knauf – powinny zostać przed przeka-
zaniem do Organizatora przez Uczestnika odpowiednio zamazane lub w inny sposób zanonimizowane.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej akcji promocyjnej mogą być wnoszone wyłącznie przez jej Uczest-

ników oraz powinny być przesłane Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r.
2. Reklamację należy wnieść w  formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Organizatora, podany 

w pkt I. ust. 2 Regulaminu. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania pisma reklamacyjnego 
listem poleconym w urzędzie pocztowym. Reklamacja wniesiona z naruszeniem powyższych wymogów lub po 
upływie terminu do wniesienia reklamacji nie będzie rozpatrywana.

3. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane osobowe i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis i po-
wód reklamacji. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym na adres wskazany w pkt. I ust. 2 Regulaminu.

4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzy-
mania reklamacji przez Organizatora. 

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony na piśmie w termi-
nie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. W przypad-
ku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora co do rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik może 
dochodzić swych praw na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

V. DANE OSOBOWE
1. Dane Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej. Uczestnicy, przesyłając wy-

pełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, przystępują dobrowolnie do akcji promocyjnej, na zasadach 
opisanych w Regulaminie.

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 
04.05.2016 r., str.1), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

 a)  administratorem przekazanych danych osobowych jest Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. 
Światowa 25.

 b)  Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
-  naliczenia punktów w programie Knauf Profit, przesłania nagrody oraz udzielenia odpowiedzi na pyta-

nia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO;
      - na potrzeby marketingu  produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
 c)  odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane firmom kurierskim 
w celu dostarczenia nagrody, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę księgową programu oraz  informa-
tyczną strony www.profit.knauf.pl.

 d)  przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w pkt V.4 poniżej;
 e)  Uczestnik posiada prawo żądania od Knauf Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich spro-

stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
3. Uczestnik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby Or-

ganizatora, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.profit.knauf.pl Cofnięcie zgody jest równo-
znaczne z zakończeniem udziału Uczestnika w akcji promocyjnej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie do momentu wycofania 
zgody. 

4. Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez Organizatora w związku z akcją promocyjną zostaną usunięte przez 
Organizatora niezwłocznie po zakończeniu akcji promocyjnej oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
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VI. INFORMACJE PODATKOWE
1. Nagrody otrzymane w ramach akcji promocyjnej przez Uczestnika – który w ramach wykonywanego zawodu, 

lecz nie prowadząc działalności gospodarczej w tym zakresie, wykonuje prace budowlane – stanowią nagrody 
związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pdof”. 

2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych w  ramach akcji promocyjnej przez Uczestnika, o którym 
mowa w pkt. VI ust. 1 Regulaminu, 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 opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

3. W przypadku, gdy Uczestnik, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 Regulaminu, wybierze w ramach akcji promo-
cyjnej nagrodę będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa kwotę określoną 
w pkt. VI ust. 2 Regulaminu, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 
danej nagrody. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi, ale zo-
stanie 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 danej nagrody i dodatkowej nagrody pie-
niężnej. 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 kwoty ww. podatku w swym rocznym zeznaniu podatkowym.

4. Zwolnienie, o  którym mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu, nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczest-
nika prowadzącego działalność gospodarczą. W  takim przypadku nagrody stanowią przychód Uczestnika 
z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przycho-
dów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu z tytułu 
otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła i nie wypełnia w takim przypadku druków PIT oraz nie 
ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 

(tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1740). 
2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników akcji promocyjnej w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.profit.knauf.pl.
4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms.
5. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne i Uczestnik może w każdej chwili z niego zrezygnować. 

O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować na piśmie Organizatora.
6. Organizator ma prawo wykluczyć z akcji promocyjnej Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika 

postanowień Regulaminu. Wykluczenie odbywa się w formie pisemnego zawiadomienia Uczestnika o wyklu-
czeniu przez Organizatora z podaniem uzasadnienia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo – po uprzednim zawiadomieniu Uczestników – zmiany treści Regulaminu 
w każdym czasie z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw wcze-
śniej nabytych przez Uczestników.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej, bądź przedłużenia cza-
su jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw naby-
tych przez Uczestników.

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą roz-
strzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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Imię i nazwisko  
Uczestnika

Adres Uczestnika

E-mail Uczestnika 

Telefon kontaktowy

Obszar działania
(województwo)

ulica: nr domu: nr lokalu:

kod pocztowy: miejscowość:

–

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w akcji promocyjnej 
„KNAUF PROFIT” – 6. edycja

Niniejszym zgłaszam swój udział, jako Uczestnika w ww. akcji promocyjnej organizowanej przez Knauf Sp. z o.o. 
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu ww. akcji promocyjnej oraz akceptuję jego treść.

Data i podpis Uczestnika  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez Knauf Sp. z o.o. dla celów 
niezbędnych do przeprowadzenia ww. akcji promocyjnej.

Administratorem danych osobowych jest Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /02-229/ przy ul. Światowej 25. Dane osobowe prze-
twarzane będą w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej na zasadach opisanych w Regulaminie. Każdej osobie przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgod-
ność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie, zanim została wycofana. Można skorzystać 
z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby Knauf Sp. z o.o. lub poprzez formularz kontaktowy na stronie 
www.profit.knauf.pl. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zakończeniem przez Uczestnika swojego uczestnictwa w akcji promocyj-
nej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w akcji promocyjnej.

Data i podpis Uczestnika 

----------------------------------------------

lub

Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą 
Firma 

Uczestnik nieprowadzący działalności gospodarczej
Osoba fizyczna
Nazwa Urzędu Skarbowego

NIP Uczestnika* (login):

Wielkość firmy

Profil działalności firmy

PESEL Uczestnika** (login):

(**) dotyczy Uczestników nieprowadzących działalności  
gospodarczej

(*) dotyczy Uczestników prowadzących działalność gospodarczą  

Ilość zatrudnionych osób:

tynki sucha 
zab. gładzie glazura wylewki ocieplenia inne

przypisz do faktur 
wysyłanych jako MMS

Imię i nazwisko opiekuna 
(doradca techniczny KNAUF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej KNAUF PROFIT



KONTAKTY DO DORADCÓW TECHNICZNYCH KNAUF

Województwo Systemy 
tynkarskie

Systemy 
podłogowe

Systemy 
ociepleń

Systemy 
glazurnicze

Systemy 
suchej 

zabudowy 

dolnośląskie 601 394 155 601 394 155 691 501 482 691 501 482 695 151 129 

kujawsko-pomorskie 725 998 662 603 196 529 603 196 529 603 196 529 725 998 662

lubelskie 693 839 485 693 839 485 693 839 485 693 839 485 693 839 485

lubuskie 605 324 697 605 324 697 695 710 052
693 307 454

695 710 052
693 307 454

601 302 795

łódzkie 605 324 690 693 623 838 691 990 994 691 990 994 693 623 838

małopolskie 695 151 127 695 151 127 695 927 758 695 927 758 726 001 603

mazowieckie 693 307 424
663 903 229

695 230 344 601 394 160 695 230 344 603 894 792

opolskie 605 324 698 605 324 698 601 394 156 601 394 156 693 307 423 

podkarpackie 661 300 899 661 300 899 661 300 899 661 300 899 661 300 899

podlaskie 601 394 159 601 394 159 601 290 431 601 290 431 601 394 159

pomorskie 601 394 148 601 394 148 695 710 048 695 710 048 693 303 282

śląskie 605 324 698 605 324 698 601 394 156 601 394 156 693 307 423

świętokrzyskie 695 151 127 695 151 127 695 927 758 695 927 758 726 001 603

warmińsko-mazurskie 695 391 671 695 391 671 695 391 671 695 391 671 695 391 671

wielkopolskie 601 162 148 601 162 148 693 307 454 693 307 454 693 307 427

zachodnio-pomorskie 605 324 697 605 324 697 695 710 052 695 710 052 601 302 795

UŻYJ KODU i poznaj aplikację  
Programu KNAUF Profit

Dowiesz się jak 
poruszać się po 

aplikacji, dodawać 
faktury i zamawiać 

nagrody.  

TO BARDZO PROSTE!

Dodajesz faktury

Sprawdzasz punkty

Wybierasz nagrody 

Regionalni Pracownicy Działu Szkoleń 

SYSTEMY OCIEPLEŃ I TYNKI WEWNĘTRZNE

SYSTEMY GLAZURNICZE 
I SUCHEJ ZABUDOWY

MASY SZPACHLOWE I GŁADZIE

Region: dolnośląski, lubuski, opolski, śląski

Tel. 601 964 633

Region: mazowiecki, podlaski

warmińsko-mazurski

Tel. 605 324 691

Region: kujawsko-pomorski, 

łódzki, pomorski, wielkopolski

zach.-pomorski, lubuski

Tel. 725 996 972

Region: lubelski, małopolski, 

podkarpacki, świętokrzyski

Tel. 695 230 114

Region: mazowiecki, świętokrzyski  

łódzki, lubelski, podlaski

Tel. 605 324 629

Region: kujawsko-pomorski, 

lubuski, podlaski, pomorski,  

warmińsko-mazurski, 

wielkopolski, zach.-pomorski

Tel. 695 710 021

Region: kujawsko-pomorski, 

pomorski, warmińsko-

mazurski, wielkopolski,

zach.-pomorski

Tel. 725 992 191

Region: dolnośląski, opolski, małopolski, 

podkarpacki, śląski, lubuski

Tel. 695 390 298

Region: dolnośląski, lubelski, łódzki, 

małopolski, mazowiecki, opolski, 

podkarpacki, śląski, świętokrzyski 

Tel. 695 710 045

SYSTEMY PODŁOGOWE

Region: kujawsko-pomorski, 

lubuski, łódzki, mazowiecki,

pomorski, podlaski, warmińsko- 

mazurski, wielkopolski,  

zach.-pomorski

Tel. 601 394 154

Region: dolnośląski, lubelski, 

małopolski, opolski, podkarpacki, 

świętokrzyski, śląski

Tel. 601 964 634



Biuro Obsługi Programu:
KNAUF PROFIT
ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec
tel. 22 36 95 632
e-mail: profit@knauf.pl
www.profit.knauf.pl

Knauf w internecie:
www.knauf.pl

Media społecznościowe:

            KnaufPolska

      KnaufBudowaiRemont

KnaufPolska

KnaufBudowaiRemont

KnaufPolska

KnaufBudowaiRemont


