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WA-BiS posiada w ofercie blisko 400 własnych produktów. Stworzył kompletny system najwyższej 
klasy membran i akcesoriów stosowanych w pokryciach dachowych. Wyselekcjonowane surowce, 
nowoczesny design i zaawansowane technologie produkcji są gwarancją trwałości, bezpieczeństwa 
oraz wysokiej estetyki. 

●   wysokoparoprzepuszczalne membrany Climateq
●   system komunikacji dachowej RAPID oraz TWiX
●   ochrona przeciwśnieżna Snowstopper System
●   taśmy kominowe i kalenicowe seria 365
●   system ochrony przed ptactwem Bird Stop
●   taśmy i sznury wszechstronnego zastosowania Butylform

www.wa-bis.com.pl
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Z dużą satysfakcją informujemy Państwa, że firma WA-BiS otrzymała tytuł „Jakość Roku 2010” 
oraz ponownie została nominowana do tytułu „Jakość Roku“ za 2011r. Wyróżnienia te przyznaje 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., będące najdłużej istniejącą, polską, instytucją państ-
wową zajmującą się kwestiami jakości. Podstawą oceny, w tym projakościowym konkursie, jest 
podejście przedsiębiorstwa do kwestii zarządzania jakością produktu, dochowanie wysokich 
standardów oraz pełne zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości.
Wydarzenie to jest dla nas nie tylko potwierdzeniem słuszności wybranej drogi rozwoju 
i dokonywanych zmian, ale także oznaką zauważenia i docenienia tego faktu przez instytucje 
badające funkcjonowanie rodzimego rynku przedsiębiorczości.
Mamy również przyjemność poinformować Państwa, że nasza firma, po wieloetapowej weryfikacji, 
została wyróżniona laurem „Solidna Firma“ w Programie Gospodarczo - Konsumenckim Solidna 
Firma pod patronatem Przedstawi- cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Program ten ma na 
celu promowanie zasad etyki w biznesie oraz wspieranie budowania pozytywnego wizerunku 
rzetelnych przedsiębiorstw.

W wyniku szczegółowej certyfikacji potwierdzającej podejście do prowadzenia biznesu, konsek-
wentnie zgodne z najwyższymi standardami i zasadami etyki, Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut 
Badań Nad Demokracją Rynkową i Przedsiębiorstwem Prywatnym nadały firmie WA-BIS, po raz 
siódmy z rzędu, zaszczytny tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Podczas uroczystej gali 2 grudnia 
2011 wręczono nam również „Złoty Laur Fair Play” Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości.
To wielkie wyróżnienie daje nam, kolejny raz, okazję, by serdecznie podziękować 
Państwu – naszym niezawodnym Partnerom i Przyjaciołom.

Bez WAS nasze plany, wysiłki i dążenia nie mogłyby zostać zrealizowane. Wspólnie ciesząc się tym 
tytułem, liczymy na dalszą owocną współpracę, życzliwość i pomoc w nowych przedsięwzięciach.

WYRÓŻNIENIA

FAIR PLAY 2013

Jakość
Jakość WA-BiS zostały doceniaona przez różne urzędy notifkujące, dzięki czemu dysponujemy 
Certyfikatami jakości CE, ZVDH,PZH,ITB.

Wysoki standard jakości nie byłby możliwy gdyby nie mocno utrzymywany reżim technologiczny, 
oraz wdrożony system jakości.

Wabis za swoją działalność oraz osiągnięcia otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Jednostka la-boratoryjna WA-BiS pozwala na ciągłą kontrolę jakości gotowych produktów jak i 
surowców używanych w procesach produkcyjnych.



Climateq® PRO 150

Climateq® PRO 165

CLIMATEQ® MEMBRANES to rodzina otwartych dyfuzyjnie 
wysokoparoprzepuszczalnych folii z przeznaczeniem jako 
warstwa wstępnegokrycia w skośnych konstrukcjach 
dachowych, jak również jako wiatroizolacja w konstrukcjach 
szkieletowych. Membrany te dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
linii technologicznej i wysokiej jakości surowcom zachowują 
jednolitą strukturę i parametry na całej powierzchni wyrobu. 
Dzięki temu pozwala na równomierne wydobywanie pary 
wodnej, a także chroni przed przedostającym się deszczem i 
śniegiem oraz powstającymi skroplinami.
Cechy produktu:
- budowa trójwarstwowa,
- wykonany z PP,
- wysoka paro przepuszczalność,
- całkowita wodoszczelność,
- stabilizacja UV,
- stabilizacja termiczna,
- możliwość stosowania bezpośrednio na izolację      
termiczną, 
- kolorystyka dobrana by przeciwdziałać odbiciom świetlnym, 
- znaczniki wielkości zakładu i miary długości.
CLIMATEQ® MEMBRANES to produkt gwarantujący utrzymanie 
odpowied- nich warunków wewnątrz budowli.

Membrany dachowe
Folie dachowe są ważnym elementem każdej nowoczesnej budowli. 
Dzięki nim można rozwiązać problemy związane z przenikaniem i skra-
planiem pary wodnej, jak i uszczelnieniem pokrycia. Szczególnie ważną 
rolę we współczesnym budownictwie odgrywają folie wysoko paropr-
zepuszczalne – membrany.
Climateq® Membranes należą do tej rodziny.

System uzupełniają taśmy do łączenia i naprawy folii.

Climateq® POP 100
Climateq® POP 120
Climateq® POP 135

butylform

Membrany dostępne 
z paskami klejowym

- Pojedyńczym

- Podwójnym 

dach pod kontrolą



Całkowita ochrona i znakomite parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie: Warstwa wstępnego krycia w skośnych konstrukcjach 
dachowych, uszczelniająca pokrycia dachowe leżące na łatach i kontr-ła-
tach, również z pełnym deskowaniem, bezpośrednio na termoizolacji  oraz 
jako wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych.

Membrana dostępna z paskiem klejowym. 

Zalety:
 
- Kompozycja starannie wyselekcjonowanych surowców 
  w połączeniu ze sprawdzoną charakterystyczną technologią 
  produkcji stawia membranę Climateq® BLACK 180 w przedziale
  najlepszych produktów na rynku.
 
- Perfekcyjnie zabezpieczona warstwa funkcyjna membrany 
  Climateq® BLACK 180 pozwala jej bezpiecznie funkcjonować na
  dachu bez utraty podstawowych właściwości przez wiele lat.
 
- Doświadczenie i możliwości produkcyjne pozwoliły stworzyć 
  produkt ekstremalnie wytrzymały na rozrywanie i  rozdarcia na
  gwoździu, a zarazem bardzo wodoszczelny 
  i wysoko-paroprzepuszczalny na całej powierzchni.
 
- Zapewnia komfort i wysokie bezpieczeństwo podczas montażu.
 
- Pozwala cieszyć się budową i spokojnie myśleć o przyszłej 
  funkcjonalności oraz korzyściach dzięki trafnemu wyborowi 
  produktu.

Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe Climateq 

PRO 180 Black

Gramatura [g/m2] 180

Ilość warstw 3

Współczynnik sd [m] 0,02

Wodoszczelność [klasa] W1

Odporność ogniowa                                                                [klasa] E

Wytrzymałość na rozerwanie 
wzdłuż / w poprzek

[N/5cm] 400 / 285

Odporność na rozerwanie gwoź-
dziem wzdłuż / w poprzek

[N] 240 / 290

Wydłużenia [%] 80 / 90

Zakres temperatur stosowania  [°C] -40 / +120

Stabilizacja przeciw UV [mies.] 4

Przewiewanie [m3/(m2xhx50Pa)] 0,01

Wymiary standardowe  [m]  1,5 x 50

Parametry techniczne:

Wzdłużna	 	 400	[N/5cm]		
Poprzeczna	 285	[N/5cm]

Wytrzymałość



Okap to jeden z ważniejszych elementów dachu od- powiadających 
za jego prawidłową wentylację. Produkty te zabezpieczają przed prze-
dostawaniem się ptaków, gryzoni i dużych owadów do przestrzeni 
pod- połaciowej.

dach pod kontrolą

Akcesoria zapewniające prawidłowy odbiór i odprowadzenie wilgoci 
przy równoczesnym zabezpieczeniu przed wodą zewnętrzną. Wysokiej 
jakości surowce, łatwość układania, zastosowanie przy różnorakich 
koncepcjach technologicznych i osiągniecie pożądanej estetyki to cha-
rakterystyka tych produktów.
Elementy są odporne na wpływ warunków atmosferycznych i promie-
niowania ultrafioletowego.

Taśma kalenicowa 
Multivent® CU

Uszczelka kalenicy
ze szczotką

Wspornik łaty 
kalenicowej typ 
blacha, regulo

Wspornik łaty 
kalenicowej
typ gwóźdź

Denko kalenicy  
PP

Taśma kalenicowa
DachClimatic 2®

Taśma kalenicowa
Georol®

Taśma kalenicowa
Multivent®

Taśma kalenicowa
 Dachrol®

Taśma kalenicowa  
DachrolMAX®

Taśma kalenicowa
 Easyrol®

Grzebień okapu 60 mm
Grzebień okapu 100 mm

Grzebień okapu z kratką wentylującą 
Element wentylacyjny

Kratka okapowa

Kratka okapowa 
W rolce ROLKAP®

Pas nadrynnowy 
w rolce

Pas nadrynnowy

Okap

Kalenica



Rapid
system

Elementy uszczelniające przełomy dachowe, zapewniające długotrwałe 
i szczelne połączenie wykonane szybko i bez nadmiernego wysiłku, 
równocześnie pozwalające osiągnąć zadowalający efekt estetyczny. 
Odpowiednie profilowanie i elastyczność materiałów daje możliwość 
dostosowania do każdego rodzaju pokrycia, tym samym, dzięki 
zdolności wydłużenia wzdłużnego i poprzecznego, co ułatwia długo-
trwałą współpracę z całością konstrukcji

Taśma kominowa - aluminiowa 
AluPLUS® 400

Taśma kominowa - aluminiowa
MultiPLUS® 400

Taśma kominowa - ołowiana
OłówPLUS®

Taśma kominowa - ołowiana
OłówMAX®

Taśma kominiarska - miedziana
MiedźPLUS®

Listwa kominowa Typ ST Listwa kominowa Typ NST

Taśma kominowa - ołowiana
OłówFLAT®

Blacha aluminiowa

Akcesoria dostępne dla każdego rodzaju pokrycia, ułatwiające i umożli-
wiające dostęp do newralgicznych miejsc na dachu, pozwalając na 
przeprowadzenie okresowych prac serwisowych i konserwacyjnych.

Ława kominiarska
Rapid Compact  

Płotek przeciwśniegowy 
TWiX

System	rur,	
przeciwśniegowych

Stopień kominiarski 
Rapid Compact

Ława kominiarska
TWiX Compact

Komin

Komunikacja 
Dachowa



dach pod kontrolą

D-105

BS-R D-100
D-101

D-102
D-110

D-103

D-106 D-107

D-104 D-113

Klamry i spinki to elementy służące do szybkiego i bezpiecznego mon-
tażu oraz zabezpieczenia dachówek ceramicznych i cementowych 
przed niekorzystnym działaniem wiatru. Dostępne również indywidualne 
rozwiązania w systemie WIRE SYSTEM.

SnowStopper System to elementy, które służą do zabezpieczania przed 
gwałtownym osuwaniem się śniegu oraz rozbiciem mas i częściowe 
utrzymanie pokrywy śnieżnej.

XBL-1
Śniegołap uniwersalny 
przeznaczony do pokryć 
blaszanych

X8
Roeben Bornholm, Roben 
Fleming, Jakobi D10, 
Tondach Romanska 12, 
Creaton Harmonia, Rupp 
Sirius13, Roben Piemont, 
Bogen Innovo 12, Braas 
Amber 12

XP-1
Śniegołap do pokryć 
płaskich

X1
Tondach Falcovka, 
Tondach Franzouska 12, Rupp 
Rubin

X5 
Tondach Stodo, Polka, 
Jircanka

X11
Franzouska 14, Koramic 
L15

X4
Tondach Hranice 11, 
Roben Monza Plus, Creaton 
MZ3, Koramic 32, Rupp Turmalin

X10 
Creaton Premion, 
Creaton Futura, Creaton 
Harmonica, Creaton Balance

X7
Tondach Brnenka, 
Creaton Domino

XB-1
Śniegołap do dachówek 
betonowych,
Creaton Viva, Rupp Topas

S-Strip

S-WireP-Strip P-Wire

WIRE SYSTEM

SNOW 
STOPPER



Kosz dachowy 
typ poprzeczny

Kosz dachowy 
typ PLUS

Kosz dachowy w rolce
ROLL ONE

Klin uszczelniający

Taśma rozprężna

Kosz dachowy 
typ wzdłużny

- von 3 bis 12 mm

- von 0,7 bis 3 mm

- von 5 bis 400 mm

Gotowe rozwiązanie pozwalające prawidłowo odebrać i odprowadzić 
wodę opadową ze stykających się połaci, zapewniając odpowiednią 
drożność przepływu. Elementy te w pełni zabezpieczając więźbę przed 
zawilgoceniem zapewniając dodatkową wentylację połaci.

To nowoczesne rozwiązanie stosowane do uszczelnień, izolacji, łączenia 
i szybkich napraw w obrębie dachu i ścian.

Butyl Form

Kosze dachowe



dach pod kontrolą
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STARSystem ochrony przed ptakami zabezpiecza przed gromadzeniem się 
ptactwa i wynikającymi z tego konsekwencjami - szkodliwym działaniem 
ptasich odchodów na elewacje, gzymsy i parapety.
Wraz z instalacją systemu kłopotliwy problem znika.

Uchwyt gąsiora to element służący do szybkiego i pewnego montażu gąsiorów do łat kalenicowych. Szeroka gama 
kolorystyczna elementów pozwala na dobór uchwytu w kolorze pokrycia dachowego, co czyni go praktycznie 
niewidocznym.

Jungmeier

Roben

Tondach

Bogen 2Koramic 11

Nibra

Koramic GE 20

Rupp

CreatonUniversal Firstdachpfanne Koramic 1

Koramic FirstdachpfanneAlegra

Firstdachpfanne Koramic L25

Erlus 18

Koramic GE 22 Bogen 1

Koramic 12

Firstdachpfanne Koramic 3

Koramic Aseri

Erlus 18

Uchwyty gąsiora

BIRDSTOP 
SYSTEM
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