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Parimet e grupit Knauf

Parimet udhëheqëse të grupit Knauf arrihen duke u bazuar në qëllimet e 
kompanisë. Ato na shërbejnë për të drejtuar aktivitetin e përditshëm.
 
Ne nuk kënaqemi thjesht me përpunimin e tregut, ne dëshirojmë ta krijojmë 
atë. 
 
Ne jemi përgjegjës që së bashku me të interesuarit të ndërtojmë një treg 
profesional të specializuar për të implementuar produktet dhe sistemet 
Knauf sipas normave dhe rregullave të ndërtimit.

Ne i ofrojmë klientëve tanë zgjidhje sistemesh me cilësinë më të lartë me 
me bazë gipsi, gëlqere, çimento, kimi dhe teknikë profilesh metalike për 
ndërtimin e thatë dhe të lagur të orientuara nga e ardhmja.
Produktet dhe sistemet tona janë inovative, i përshtaten ambjentit, ofrojnë
kursim të energjisë, me çmime konkuruese dhe të qëndrueshme në kohë. 

Ne dëshirojmë që klientët të jenë partnerët tanë. Prandaj, marrdhënia e 
mirë dhe njohja nga afër e tyre janë shumë domethënëse për ne. 

Trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve tanë është një investim për të 
sotmen dhe për të ardhmen. Suksesi ynë bazohet në angazhimin, motivi-
min, kreativitetin, guximin për të vendosur dhe kualifikimin e punonjësve 
tanë. 

Për të siguruar qëllimet e kompanisë sonë tashmë zbatohet prej kohësh 
sistemi i menaxhimit të cilësisë sipas EN ISO 9001:2008, i cili është subjekt 
i përmirësimit të vazhdueshëm të kompanisë.
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KARAKTERISTIKAT DALLUESE TË BRINJËVE 
TË PLLAKAVE KNAUF

Nr. TIPI I BRINJËS Përshkrimi

1

- Vetëm brinjët gjatësore;
- Buzë të rrafshta, gjysëm të rrumbullakëta;
- Zonë e konsiderueshme për stukim;
- Brinjët jane të parafabrikuara për të garantuar fortësi të lartë;
- Brinjët gjatësore  janë të mbuluara me karton;
- Në këto brinjë kryhet fiksimi i pllakës në kontruksionin metalik,
  pa krijuar plasaritje, plasje apo thërmim të tyre;
- Brinjët e pllakave stukohen me material stukues me/pa shirit fugëmbulues;
- Ofrojnë penetrimin deri ne thellësi të materialit stukues dhe nuk krijojnë barqe 
  edhe pas vendosjes së shiritit fugëmbulues;
- Ofrojnë sipërfaqe të stukuara perfekte;
- Në rast stukimi me stukon Uniflott, stukimi kryhet pa shirit fugëmbulues.
  

2

- Vetëm brinjët gjatësore;
- Buzë pa rrafshim; gjysëm të rrumbullakëta;
- Brinjët gjatësore  janë të mbuluara me karton;
- Trashësi e njëjtë e brinjëve të pllakës;
- Brinjët e pllakave stukohen me material stukues me/pa shirit fugëmbulues;
- Efekti i daljes së materialit stukues mbi pllakë

3

- Vetëm brinjët gjatësore;
- Buzë të rrafshta, të pjerrëta;
- Zonë e vogël stukimi;
- Brinjët gjatësore janë të mbuluara me karton;
- Brinjët janë të parafabrikuara për të garantuar fortësi të lartë;
- Ofrojnë penetrimin deri ne thellësi të materialit stukues dhe nuk krijojnë barqe 
  edhe pas vendosjes së shiritit fugëmbulues;
- Ofrojnë sipërfaqe të stukuara perfekte;

4

- Vetëm për brinjët gjatësore të pllakave Fireboard;
- Buzë të rrafshta, të drejta;
- Brinjët jo të mbuluara me rrjetë fibër-xhami;
- Trashësi e njëjtë e brinjëve të pllakës;
- Brinjët e pllakave stukohen me material stukues me/pa shirit fugëmbulues fibër-xhami;

5

- Vetëm për brinjët gjatësore të pllakave Knauf Vidiwall;
- Brinjë gjatësore me shkallëzim; të drejta;
- stukimi i brinjëve kërkon vazhdimisht të kryhet me shirit fugëmbulues;
- Shkallëzimi ofron përforcim të fugës;
- Eleminon efektin e daljes së materialit stukues mbi pllakë;
- Siguron një sipërfaqe të rrafshët;
- Stukimi kryhet me stukon Uniflott dhe stukon Vidiwall Filler 
  bashkë me shiritin fugëmbulues.

6

- Vetëm për brinjët ballore të të gjithë llojeve të pllakave Knauf - dhe për  porosi
  speciale brinjë gjatësore të pllakës;
- para montimit brinjët zmusohen me zdrukth;
- Brinjë të pa mbuluara me karton;
- Stukimi me/pa shirita fugëmbulues;
- Efekti i daljes së materialit të tepërt mbi pllakë;
- Stukimi i brinjëve ballore me Uniflott ose Fugenfüller, gjithnjë bashkë me
  shirit fugëmbulues; brinjët gjatësore Vidiwall me Vidiwallfiller. 
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TM

Pllakat gipskartoni Knauf

Pllakat gipskarton akustike 
me vrima Knauf

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme me pllaka gipskartoni Knauf

Sisteme AQUAPANEL® me pllakë 
çimento

Shirita fugëmbulues, Vida dhe Upat Knauf

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 1
Pllakat gipskartoni Knauf 

Pllakat Knauf gipskarton
Pllakat masive Knauf

Pllakat Knauf Diamant
Pllakat Knauf Piano
Pllakat Knauf Soundboard

Pllakat e harkueshme Knauf

të përforcuara me fibra celuloze

Profilet Knauf

Solucione paratrajtuese (primer) Knauf,
Stuko Knauf për fugat e pllakave 

Aksesorë Knauf për profile UA, CD.
Profile speciale, profile për këndet

9
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Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 
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Pllakat Knauf gipskarton normale / Bauplatten

Pllakat Knauf gipskarton zjarrduruese /  Feuerschutzplatten

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

4808
Pllakë Knauf F13 (GKF 12,5mm)

2600x1250x12,5 mm

paletë 50 copë/
paletë

10,0
kg/m2

254353 3000x1250x12,5 mm

7414
Pllakë Knauf F15 (GKF 15,0mm) 

2600x1250x15 mm

paletë 40 copë/
paletë

12,0
kg/m2

66011 3000x1250x15 mm

Pëshkrimi i artikullit Dimensionet

Njësia 
minimale

 furnizimit
Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

2881 Pllakë Knauf A10 HRAK (GKB 9,5mm) 2000x1250x9,5 mm

paletë 60 copë/
paletë

7,3
kg/m2

2882 2500x1250x9,5 mm

5385 2600x1250x9,5 mm

100467 2800x1250x9,5 mm

4798

Pllakë Knauf A15 HRAK (GKB 15,0mm)
2500x1250x15 mm

paletë 40 copë/
paletë

11,5
kg/m2

7410 2600x1250x15 mm

66001

Pllakë Knauf A18 HRAK (GKB 18,0mm)

2600x1250x18 mm paletë 34 copë/
paletë

13,2
kg/m2

2884 Pllakë Knauf A13 HRAK (GKB 12,5mm) 2000x1250x12,5 mm

paletë 50 copë/
paletë

8,5
kg/m2 

2885 2500x1250x12,5 mm

2886 2600x1250x12,5 mm

2887 2750x1250x12,5 mm

100468 2800x1250x12,5 mm

254348 3000x1250x12,5 mm

77085

Pllakë Knauf F18 (GKF 18,0mm)

2600x1250x18 mm paletë 34 copë/
paletë

14,5
kg/m2

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakë për veshjen e konstruksioneve metalike të tavaneve 
të varura pa kërkesa  të  larta  statike,  zë-izoluese  etj., për 
krijimin e elementëve dekorativë të thjeshtë, si pllakë 
shtesë në dyshemetë notuese; në kushte normale pune 
dhe ambjente të brendshme.
Tipi i pllakave A sipas normës EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, tavane të varura, tavanet design, 
veshje muri, suva e thatë etj. me  konstruksion në kushte 
normale pune dhe ambjente të brendshme.  Pllakat mund 
të përdoren si pjesë e sistemeve të mureve ndarës me 
mbrojtje nga zjarri.
Tipi i pllakave A sipas normës EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në  
sistemet si: mure ndarës, tavane të varura, tavanet design, 
veshje muri, suva e thatë etj.; në kushte normale pune dhe 
ambjente të brendshme.  Pllakat përdoren si pjesë e 
sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri.
Tipi i pllakave A sipas normës EN 520

Pllaka për veshjen e  kontruksioneve  metalike ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, tavaneve të varura, veshje murit, 
suva e thatë etj., në kushte normale pune dhe ambjente të 
brendshme. Pllakat mund të përdoren si pjesë e 
sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri.
Tipi i pllakave A sipas normes EN 520

Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, tavane të varura/design, veshje 
muri, suva e thatë etj., në  ambjente të brendëshme për 
kërkesat e mbrojtjes nga zjarri.  Ka në përbërje mikrofibra 
2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri. 
Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520

Njësia 
minimale

 furnizimit
Knauf

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Pesha
bruto e

produktit
Njësia

paketimit

Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, sistemet e tavaneve të varura, 
veshje muri etj;, në  ambjente të brendshme,  për kërkesa të 
larta të mbrojtjes nga zjarri.  Ka në përbërje mikrofibra 2% 
të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri;
Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520

Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri 
në sistemet si: mure ndarës, sistemet e tavaneve të varura, 
veshje muri etj;, në  ambjente të brendshme,  për kërkesa 
të larta të mbrojtjes nga zjarri.  Ka në përbërje mikrofibra 
2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri;
Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520
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7,3
kg/m2

2882 2500x1250x9,5 mm

5385 2600x1250x9,5 mm

100467 2800x1250x9,5 mm

4798

Pllakë Knauf A15 HRAK (GKB 15,0mm)
2500x1250x15 mm

paletë 40 copë/
paletë

11,5
kg/m2

7410 2600x1250x15 mm

66001

Pllakë Knauf A18 HRAK (GKB 18,0mm)

2600x1250x18 mm paletë 34 copë/
paletë

13,2
kg/m2

2884 Pllakë Knauf A13 HRAK (GKB 12,5mm) 2000x1250x12,5 mm

paletë 50 copë/
paletë

8,5
kg/m2 

2885 2500x1250x12,5 mm

2886 2600x1250x12,5 mm

2887 2750x1250x12,5 mm

100468 2800x1250x12,5 mm

254348 3000x1250x12,5 mm

77085

Pllakë Knauf F18 (GKF 18,0mm)

2600x1250x18 mm paletë 34 copë/
paletë

14,5
kg/m2

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakë për veshjen e konstruksioneve metalike të tavaneve 
të varura pa kërkesa  të  larta  statike,  zë-izoluese  etj., për 
krijimin e elementëve dekorativë të thjeshtë, si pllakë 
shtesë në dyshemetë notuese; në kushte normale pune 
dhe ambjente të brendshme.
Tipi i pllakave A sipas normës EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, tavane të varura, tavanet design, 
veshje muri, suva e thatë etj. me  konstruksion në kushte 
normale pune dhe ambjente të brendshme.  Pllakat mund 
të përdoren si pjesë e sistemeve të mureve ndarës me 
mbrojtje nga zjarri.
Tipi i pllakave A sipas normës EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve metalike ose druri në  
sistemet si: mure ndarës, tavane të varura, tavanet design, 
veshje muri, suva e thatë etj.; në kushte normale pune dhe 
ambjente të brendshme.  Pllakat përdoren si pjesë e 
sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri.
Tipi i pllakave A sipas normës EN 520

Pllaka për veshjen e  kontruksioneve  metalike ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, tavaneve të varura, veshje murit, 
suva e thatë etj., në kushte normale pune dhe ambjente të 
brendshme. Pllakat mund të përdoren si pjesë e 
sistemeve të mureve ndarës me mbrojtje nga zjarri.
Tipi i pllakave A sipas normes EN 520

Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, tavane të varura/design, veshje 
muri, suva e thatë etj., në  ambjente të brendëshme për 
kërkesat e mbrojtjes nga zjarri.  Ka në përbërje mikrofibra 
2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri. 
Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520

Njësia 
minimale

 furnizimit
Knauf

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Pesha
bruto e

produktit
Njësia

paketimit

Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri në 
sistemet si: mure ndarës, sistemet e tavaneve të varura, 
veshje muri etj;, në  ambjente të brendshme,  për kërkesa të 
larta të mbrojtjes nga zjarri.  Ka në përbërje mikrofibra 2% 
të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri;
Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520

Pllakë zjarrduruese për veshjen e konst. metalik ose druri 
në sistemet si: mure ndarës, sistemet e tavaneve të varura, 
veshje muri etj;, në  ambjente të brendshme,  për kërkesa 
të larta të mbrojtjes nga zjarri.  Ka në përbërje mikrofibra 
2% të volumit të saj; karton special rezistent nga zjarri;
Tipi i pllakave DF sipas normës EN 520
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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68332

Pllakë Knauf FH13 (GKF-I 12,5mm) 

2000x1250x12,5 mm

paletë 50 copë/
paletë

10,5
kg/m2

4826 2600x1250x12,5 mm

7418*

Pllakë Knauf FH15 (GKF-I 15,0mm)

2500x1250x15 mm paletë 40 copë/
paletë

13,0
kg/m2

2904**
Pllakë masive Knauf HRAK (GKF 20mm) 

2000x625x20 mm

copë 24 copë/
paletë

18,0
kg/m2

2905** 2600x625x20 mm

2900**

Pllakë masive Knauf HRAK (GKF 25mm) 
2000x625x25 mm

copë 20 copë/
paletë

21,0
kg/m2

2901** 2600x625x25 mm

2902**

Pllakë masive Knauf HRAK (GKFI 25mm) 
2000x625x25 mm

copë 20 copë/
paletë

21,0
kg/m2

2903** 2600x625x25 mm

2911 Pllakë Knauf H13 (GKB-I 12,5mm) 2000x1250x12,5mm

paletë 50 copë/
paletë

9,3
kg/m2

2912 2500x1250x12,5mm

2913 2600x1250x12,5mm

4825 2750x1250x12,5mm

100472 2800x1250x12,5mm

3000x1250x12,5mm

Pllakat gipskarton Knauf kundër-lagështirës / Bauplatten, imprägniert

Pllaka gipskarton Knauf kundër-lagështirës+zjarrduruese /Feuerschutzplatten, imprägniert

Pllakat masive Knauf / Massivbauplatten

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Njësia

minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi i artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllaka kundër-lagështirës për veshjen e konstruksioneve në 
sistemet si: tavane të varura, mure ndarëse, veshje muri, mur 
për instalime, në ambjente me lagështi relative te ajrit deri në 
95% për kohë të shkurtër – në zonat e dushit dhe aty ku ka 
kontakt direkt me ujin, rekomandohet të paratrajtohen me 
solucionin hidroizolues Knauf Flächendicht . Vendosja 
e pllakave qeramike kryhet sipas fletës teknike Knauf.
Tipi i pllakave H2 sipas normës EN 520 me aftësi thithëse të 
ujit < 10%.

Pllakë kundër-lagështirës+zjarrduruese për veshjen e 
konstruksioneve në sistemet si :  tavane të varura, mure 
ndarëse, veshje muri, mur  për  instalime, në ambjente me 
lagështi të madhe dhe me kërkesa të larta të mbrojtjes nga 
zjarri. Ka në përbërje mikrofibra xhami 2% të volumit të saj; 
klasa H2 me aftësi thithëse të ujit < 10%. Karton special, 
rezistente ndaj lagështisë dhe zjarrit.
Tipi i pllakave DFH2 sipas normës EN 520.

Pllakë të impregnuara dhe zjarrduruese për veshjen e 
kontruksioneve në sistemet: tavane të varura, mure ndarëse, 
veshje muri, mur për instalime,në ambjente me lagështi të 
madhe dhe me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Ka në 
përbërje mikrofibra xhami 2% të volumit të saj; klasa H2 me 
aftësi thithëse të ujit < 10%. Karton special, rezistente ndaj 
lagështisë dhe zjarrit.
Tipi i pllakave DFH2 sipas normës EN 520.

Pllakë për veshjen e kontruksioneve në sistemet si: tavane të 
varura, veshjet nënçati, mure ndarëse me kërkesa të larta 
statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese 
dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe 
perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e 
kontrolluar.
Tipi i pllakës DF sipas EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve në sistemet si: tavane të 
varura, veshjet nënçati, mure ndarëse me kërkesa të larta 
statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese 
dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe 
perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e 
kontrolluar.
Tipi i pllakës DF sipas EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve në sistemet si: tavane të 
varura, veshjet nënçati, mure ndarëse në ambjente me 
lagështi dhe kërkesa të larta statike dhe/ose kërkesa të 
mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese dhe zëizoluese. Karton 
special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe perfekte për tu veshur 
me pllaka qeramike; dendësi pllake e kontrolluar.
Tipi i pllakës DFH2 sipas EN 520

1515

201301

Pllakë formuese Knauf  AK (GKB 6,5 mm)

2000x1250x6,5 mm paletë 64 copë/
paletë

5,5
kg/m2

9478**

Pllakë Knauf diamant HRAK (GKFI 12,5mm)

2500x1250x12,5 mm copë 40 copë/
paletë

12,5
kg/m2

Pllakat gipskarton Knauf të harkueshme / Formplatte

Pllakat gipskarton Knauf Diamant - e qëndrueshme nga goditjet / Diamant

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllakat gipskarton zëizoluese Knauf Piano/ Schallschutzplatten Piano

46945*

Pllakë Knauf Piano HRAK A13* (tip GKB)

2000x1250x12,5 mm copë 40 copë/
paletë

9,8
kg/m2

46946*

Pllakë Knauf Piano HRAK  F13* (tip GKF)

2500x1250x15 mm copë 20 copë/
paletë

11,0
kg/m2

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Pesha
bruto e

produktit

94692***

Pllakë Knauf soundboard SK (GKFI 12,5mm)

625x500x12.5 mm copë 22 copë/
paletë

3,8
kg/copë

Pllakat gipskarton Knauf Soundboard – altoparlant i integruar / Soundboard

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Greutate

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakë gipskarton me bërthamë gipsi elastike, e destinuar 
për krijimin e harqeve. Pllaka harkohet e thatë deri një 
rreze 1m, ndërsa e lagur deri në 300 mm. Nuk ndryshon 
formë, e qëndrueshme për një kohë të gjatë.
Tipi i pllakës D sipas EN 520

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pllakë gipskartoni  speciale e fortë për plotësimin e 
kërkesave më të larta të mbrojtjes nga zjarri, zëizoluese 
dhe statike.
Tipi i pllakës DFH2IR sipas EN 520.

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllakë me dendësi të lartë për veshjen e konstruksioneve 
të sistemeve si: muret ndarëse, tavanet e varura, veshje 
muri për plotësimin e kërkesave të larta akustike – zëizolu-
ese. Nuk plotëson kërkesat e larta të mbrojtjes nga zjarri.
Tipi i pllakës A sipas EN 520

Pllakë me dendësi të lartë për veshjen e konstruksioneve 
të sistemeve si: muret ndarëse, tavanet e varura, veshje 
muri për plotësimin e kërkesave të larta akustike – zëizolu-
ese. Plotëson kërkesat e larta të mbrojtjes nga zjarri.
Tipi i pllakës DF sipas EN 520

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Altoparlant i integruar në pllakë gipsi si element i padu- 
kshëm. Ofron një frekuencë uniforme 100 – 18.000 HZ. 
Montohet në të njëjtin nivel me pllakën e gipskartonit.  
Përbëhet nga një pllakë Knauf gipskartoni si membranë e 
sheshtë, e cila nëpërmjet një spirale zëri (Exciter) të 
montuar në pjesën e pasme të pllakës dhe parimit të 
shndërimit të valëve thyese, shndërohet në një altoparlant.
Tipi i pllakës DFH2 sipas EN520

12
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68332

Pllakë Knauf FH13 (GKF-I 12,5mm) 

2000x1250x12,5 mm

paletë 50 copë/
paletë

10,5
kg/m2

4826 2600x1250x12,5 mm

7418*

Pllakë Knauf FH15 (GKF-I 15,0mm)

2500x1250x15 mm paletë 40 copë/
paletë

13,0
kg/m2

2904**
Pllakë masive Knauf HRAK (GKF 20mm) 

2000x625x20 mm

copë 24 copë/
paletë

18,0
kg/m2

2905** 2600x625x20 mm

2900**

Pllakë masive Knauf HRAK (GKF 25mm) 
2000x625x25 mm

copë 20 copë/
paletë

21,0
kg/m2

2901** 2600x625x25 mm

2902**

Pllakë masive Knauf HRAK (GKFI 25mm) 
2000x625x25 mm

copë 20 copë/
paletë

21,0
kg/m2

2903** 2600x625x25 mm

2911 Pllakë Knauf H13 (GKB-I 12,5mm) 2000x1250x12,5mm

paletë 50 copë/
paletë

9,3
kg/m2

2912 2500x1250x12,5mm

2913 2600x1250x12,5mm

4825 2750x1250x12,5mm

100472 2800x1250x12,5mm

3000x1250x12,5mm

Pllakat gipskarton Knauf kundër-lagështirës / Bauplatten, imprägniert

Pllaka gipskarton Knauf kundër-lagështirës+zjarrduruese /Feuerschutzplatten, imprägniert

Pllakat masive Knauf / Massivbauplatten

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Njësia

minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi i artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllaka kundër-lagështirës për veshjen e konstruksioneve në 
sistemet si: tavane të varura, mure ndarëse, veshje muri, mur 
për instalime, në ambjente me lagështi relative te ajrit deri në 
95% për kohë të shkurtër – në zonat e dushit dhe aty ku ka 
kontakt direkt me ujin, rekomandohet të paratrajtohen me 
solucionin hidroizolues Knauf Flächendicht . Vendosja 
e pllakave qeramike kryhet sipas fletës teknike Knauf.
Tipi i pllakave H2 sipas normës EN 520 me aftësi thithëse të 
ujit < 10%.

Pllakë kundër-lagështirës+zjarrduruese për veshjen e 
konstruksioneve në sistemet si :  tavane të varura, mure 
ndarëse, veshje muri, mur  për  instalime, në ambjente me 
lagështi të madhe dhe me kërkesa të larta të mbrojtjes nga 
zjarri. Ka në përbërje mikrofibra xhami 2% të volumit të saj; 
klasa H2 me aftësi thithëse të ujit < 10%. Karton special, 
rezistente ndaj lagështisë dhe zjarrit.
Tipi i pllakave DFH2 sipas normës EN 520.

Pllakë të impregnuara dhe zjarrduruese për veshjen e 
kontruksioneve në sistemet: tavane të varura, mure ndarëse, 
veshje muri, mur për instalime,në ambjente me lagështi të 
madhe dhe me kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Ka në 
përbërje mikrofibra xhami 2% të volumit të saj; klasa H2 me 
aftësi thithëse të ujit < 10%. Karton special, rezistente ndaj 
lagështisë dhe zjarrit.
Tipi i pllakave DFH2 sipas normës EN 520.

Pllakë për veshjen e kontruksioneve në sistemet si: tavane të 
varura, veshjet nënçati, mure ndarëse me kërkesa të larta 
statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese 
dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe 
perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e 
kontrolluar.
Tipi i pllakës DF sipas EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve në sistemet si: tavane të 
varura, veshjet nënçati, mure ndarëse me kërkesa të larta 
statike dhe/ose kërkesa të mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese 
dhe zëizoluese. Karton special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe 
perfekte për tu veshur me pllaka qeramike; dendësi pllake e 
kontrolluar.
Tipi i pllakës DF sipas EN 520

Pllakë për veshjen e kontruksioneve në sistemet si: tavane të 
varura, veshjet nënçati, mure ndarëse në ambjente me 
lagështi dhe kërkesa të larta statike dhe/ose kërkesa të 
mbrojtjes nga zjarri, termoizoluese dhe zëizoluese. Karton 
special rezistent ndaj zjarrit, sipërfaqe perfekte për tu veshur 
me pllaka qeramike; dendësi pllake e kontrolluar.
Tipi i pllakës DFH2 sipas EN 520

1515

201301

Pllakë formuese Knauf  AK (GKB 6,5 mm)

2000x1250x6,5 mm paletë 64 copë/
paletë

5,5
kg/m2

9478**

Pllakë Knauf diamant HRAK (GKFI 12,5mm)

2500x1250x12,5 mm copë 40 copë/
paletë

12,5
kg/m2

Pllakat gipskarton Knauf të harkueshme / Formplatte

Pllakat gipskarton Knauf Diamant - e qëndrueshme nga goditjet / Diamant

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllakat gipskarton zëizoluese Knauf Piano/ Schallschutzplatten Piano

46945*

Pllakë Knauf Piano HRAK A13* (tip GKB)

2000x1250x12,5 mm copë 40 copë/
paletë

9,8
kg/m2

46946*

Pllakë Knauf Piano HRAK  F13* (tip GKF)

2500x1250x15 mm copë 20 copë/
paletë

11,0
kg/m2

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Pesha
bruto e

produktit

94692***

Pllakë Knauf soundboard SK (GKFI 12,5mm)

625x500x12.5 mm copë 22 copë/
paletë

3,8
kg/copë

Pllakat gipskarton Knauf Soundboard – altoparlant i integruar / Soundboard

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Greutate

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakë gipskarton me bërthamë gipsi elastike, e destinuar 
për krijimin e harqeve. Pllaka harkohet e thatë deri një 
rreze 1m, ndërsa e lagur deri në 300 mm. Nuk ndryshon 
formë, e qëndrueshme për një kohë të gjatë.
Tipi i pllakës D sipas EN 520

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pllakë gipskartoni  speciale e fortë për plotësimin e 
kërkesave më të larta të mbrojtjes nga zjarri, zëizoluese 
dhe statike.
Tipi i pllakës DFH2IR sipas EN 520.

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllakë me dendësi të lartë për veshjen e konstruksioneve 
të sistemeve si: muret ndarëse, tavanet e varura, veshje 
muri për plotësimin e kërkesave të larta akustike – zëizolu-
ese. Nuk plotëson kërkesat e larta të mbrojtjes nga zjarri.
Tipi i pllakës A sipas EN 520

Pllakë me dendësi të lartë për veshjen e konstruksioneve 
të sistemeve si: muret ndarëse, tavanet e varura, veshje 
muri për plotësimin e kërkesave të larta akustike – zëizolu-
ese. Plotëson kërkesat e larta të mbrojtjes nga zjarri.
Tipi i pllakës DF sipas EN 520

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Altoparlant i integruar në pllakë gipsi si element i padu- 
kshëm. Ofron një frekuencë uniforme 100 – 18.000 HZ. 
Montohet në të njëjtin nivel me pllakën e gipskartonit.  
Përbëhet nga një pllakë Knauf gipskartoni si membranë e 
sheshtë, e cila nëpërmjet një spirale zëri (Exciter) të 
montuar në pjesën e pasme të pllakës dhe parimit të 
shndërimit të valëve thyese, shndërohet në një altoparlant.
Tipi i pllakës DFH2 sipas EN520 	  

13

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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TM

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 2
Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Knauf Cleaneo Akustik
       - me brinjë  4SK
       - me brinjë 2SK/2FF
Knauf Danoline Designpanel

15
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15

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

15
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Pllakat Knauf Cleaneo  Akustik - Brinjë 4 SK

Ana e dukshme

•  Pllakat Cleaneo  Akustik janë pllaka gipskartoni 
   me përmbajtje zeoliti – mineral që funksionon si 
   mikrofiltër (kryhet shpërbërja e erërave të këqia, 
   psh.: formaldehidin e çliruar nga mobiljet)

•  Pllaka rekomandohet në ambjente ku kërkohet 
   absorbim më i mirë i zërit.
– Redukton efektin e jehonës, në pjesën e pasme 
   të pllakës është montuar një cohë; klasa e 
   absorbimit të zërit C, D.

•  Pllaka Cleaneo  Akustik standarte 4SK i ka të katër
   brinjët e saj të drejta. Në bashkimet e pllakave, lihet 
   një fugë 3 mm, e cila më pas mbushet dhe stukohet 
   me stukon Knauf Uniflott.
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®

®

®

191919

71404* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/20 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1875x1200x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

9,90
kg/m2  

71405* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/20 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1875x1200x12,5 mm 9,90
kg/m2

71416* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1875x1200x12,5 mm 9,90
kg/m2

71417* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1875x1200x12,5 mm 9,90
kg/m2

Pllakat gipskartoni me vrima Knauf Cleaneo Akustik / Cleaneo Akustikplatten  

Brinjë 4 SK

- me vrima rrethore (R), shpërndarja uniform

71235* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

10,00
kg/m2

71236* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

71246 Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

9,30
kg/m2

71248* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

71272* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1196x2001x12,5 mm

9,40
kg/m2

71275* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1196x2001x12,5 mm

71304* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 4 SK, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

9,00
kg/m2

71306* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

71368* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 15/30 R brinjë 4 SK, 
cohë e zezë

1980x1200x12.5 mm

8,90
kg/m2

71373* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 15/30 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

1980x1200x12.5 mm

- me vrima katrore (Q), shpërndarje uniform

- me vrima rrethore (R), shpërndarje e alternuar

71257* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

8,90
kg/m2

71258* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

71322* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 4 SK, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

8,60
kg/m2

71326* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

71385* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/50 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë 2000x1200x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

9,50
kg/m2

71387* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/50 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

71394* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik  12/20/66 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1188x1980x12,5 mm
8,90
kg/m2

71396* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik  12/20/66 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë 1188x1980x12,5 mm

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

- me vrima rrethor (R), shpërndarje e çrregullt
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Pllakat Knauf Cleaneo  Akustik - Brinjë 4 SK

Ana e dukshme

•  Pllakat Cleaneo  Akustik janë pllaka gipskartoni 
   me përmbajtje zeoliti – mineral që funksionon si 
   mikrofiltër (kryhet shpërbërja e erërave të këqia, 
   psh.: formaldehidin e çliruar nga mobiljet)

•  Pllaka rekomandohet në ambjente ku kërkohet 
   absorbim më i mirë i zërit.
– Redukton efektin e jehonës, në pjesën e pasme 
   të pllakës është montuar një cohë; klasa e 
   absorbimit të zërit C, D.

•  Pllaka Cleaneo  Akustik standarte 4SK i ka të katër
   brinjët e saj të drejta. Në bashkimet e pllakave, lihet 
   një fugë 3 mm, e cila më pas mbushet dhe stukohet 
   me stukon Knauf Uniflott.
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71404* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/20 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1875x1200x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

9,90
kg/m2  

71405* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/20 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1875x1200x12,5 mm 9,90
kg/m2

71416* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1875x1200x12,5 mm 9,90
kg/m2

71417* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1875x1200x12,5 mm 9,90
kg/m2

Pllakat gipskartoni me vrima Knauf Cleaneo Akustik / Cleaneo Akustikplatten  

Brinjë 4 SK

- me vrima rrethore (R), shpërndarja uniform

71235* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

10,00
kg/m2

71236* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

71246 Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

9,30
kg/m2

71248* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

71272* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1196x2001x12,5 mm

9,40
kg/m2

71275* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 4 SK,
cohë e bardhë

1196x2001x12,5 mm

71304* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 4 SK, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

9,00
kg/m2

71306* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

71368* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 15/30 R brinjë 4 SK, 
cohë e zezë

1980x1200x12.5 mm

8,90
kg/m2

71373* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 15/30 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

1980x1200x12.5 mm

- me vrima katrore (Q), shpërndarje uniform

- me vrima rrethore (R), shpërndarje e alternuar

71257* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

8,90
kg/m2

71258* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

71322* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 4 SK, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

8,60
kg/m2

71326* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

71385* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/50 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë 2000x1200x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

9,50
kg/m2

71387* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/12/50 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

71394* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik  12/20/66 R brinjë 4 SK,
cohë e zezë

1188x1980x12,5 mm
8,90
kg/m2

71396* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik  12/20/66 R brinjë 4 SK, 
cohë e bardhë 1188x1980x12,5 mm

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

- me vrima rrethor (R), shpërndarje e çrregullt

17



18202020

Pllakat gipskartoni me vrima Knauf Cleaneo Akustik / Cleaneo Akustikplatten 

Brinjë 2SK/2FF

- me vrima rrethore (R), shpërndarja uniform

94386* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

10,00
kg/m2

94387* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

94394* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

9,30
kg/m2

94397* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

94420* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

2001x1196x12,5 mm

9,40
kg/m2

94421* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

2001x1196x12,5 mm

94428* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

9,00
kg/m2

94429* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5mm

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Njësia

minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

- me vrima katrore (Q), shpërndarja uniform
94412* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 2SK/2FF

cohë e zezë
1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

8,90
kg/m2

94413* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

94437* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

8,60
kg/m2

94438* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

- me vrima rrethore (R), shpërndarja e alternuar

94474* Pllakë   Knauf Cleaneo Akustik 12/20 /66 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë 1980x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

8,90
kg/m2

94475* Pllakë    Knauf Cleaneo Akustik  12/20/66 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë 1980x1188x12,5 mm

- me vrima rrethore (R), shpërndarje e çrregullt

94483* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë 1875x1200x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

9,90
kg/m2

94484* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë 1875x1200x12,5 mm

94495* Pllakë  Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë 1875x1200x12,5 mm

94496* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë 1875x1200x12,5mm

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

212121

Pllakat Knauf Cleaneo Akustik - Brinjë 2SK/2FF

Ana e dukshme

•  Pllakat Cleaneo Akustik janë pllaka gipskartoni
   me përmbajtje zeoliti – mineral që funksionon si
   mikrofiltër (kryhet shpërbërja e erërave të këqia,
   psh.: formaldehidin e çliruar nga mobiljet)

•  Pllaka rekomandohet në ambjente ku kërkohet
   absorbim i mirë i zërit.
– Redukton efektin e jehonës, në pjesën e pasme
   të pllakës është montuar një cohë; klasa e
   absorbimit të zërit C, D.

•  Format speciale e brinjëve te pllakës Cleaneo 
   Akustik FF me nga një brinjë ballore dhe gjatësore 
   FF si dhe me nga një brinjë ballore dhe gjatësore SK, 
   realizojnë një motim të thjeshtë dhe bëjnë të mundur 
   një renditje preçize të vrimave në bashkimet e pllakave. 
   Fugat stukohen me Knauf Uniflott.

•  Brinjët e paratrajtuara me primer në fabrikë .
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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Pllakat gipskartoni me vrima Knauf Cleaneo Akustik / Cleaneo Akustikplatten 

Brinjë 2SK/2FF

- me vrima rrethore (R), shpërndarja uniform

94386* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

10,00
kg/m2

94387* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 6/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

94394* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

1998x1188x12,5 mm

9,30
kg/m2

94397* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

94420* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

2001x1196x12,5 mm

9,40
kg/m2

94421* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 10/23 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

2001x1196x12,5 mm

94428* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

9,00
kg/m2

94429* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5mm

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet
Njësia

minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

- me vrima katrore (Q), shpërndarja uniform
94412* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 2SK/2FF

cohë e zezë
1998x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

8,90
kg/m2

94413* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/18 Q brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

1998x1188x12,5 mm

94437* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë

2000x1200x12,5 mm

8,60
kg/m2

94438* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/25 Q brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë

2000x1200x12,5 mm

- me vrima rrethore (R), shpërndarja e alternuar

94474* Pllakë   Knauf Cleaneo Akustik 12/20 /66 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë 1980x1188x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

8,90
kg/m2

94475* Pllakë    Knauf Cleaneo Akustik  12/20/66 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë 1980x1188x12,5 mm

- me vrima rrethore (R), shpërndarje e çrregullt

94483* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë 1875x1200x12,5 mm

copë 25 copë/
paletë

9,90
kg/m2

94484* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 8/15/20 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë 1875x1200x12,5 mm

94495* Pllakë  Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e zezë 1875x1200x12,5 mm

94496* Pllakë Knauf Cleaneo Akustik 12/20/35 R brinjë 2SK/2FF, 
cohë e bardhë 1875x1200x12,5mm

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.
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STOC

212121

Pllakat Knauf Cleaneo Akustik - Brinjë 2SK/2FF

Ana e dukshme

•  Pllakat Cleaneo Akustik janë pllaka gipskartoni
   me përmbajtje zeoliti – mineral që funksionon si
   mikrofiltër (kryhet shpërbërja e erërave të këqia,
   psh.: formaldehidin e çliruar nga mobiljet)

•  Pllaka rekomandohet në ambjente ku kërkohet
   absorbim i mirë i zërit.
– Redukton efektin e jehonës, në pjesën e pasme
   të pllakës është montuar një cohë; klasa e
   absorbimit të zërit C, D.

•  Format speciale e brinjëve te pllakës Cleaneo 
   Akustik FF me nga një brinjë ballore dhe gjatësore 
   FF si dhe me nga një brinjë ballore dhe gjatësore SK, 
   realizojnë një motim të thjeshtë dhe bëjnë të mundur 
   një renditje preçize të vrimave në bashkimet e pllakave. 
   Fugat stukohen me Knauf Uniflott.

•  Brinjët e paratrajtuara me primer në fabrikë .

9 18 18

X x 18

81 x X
6

6
21

6

8.7 %Përqindja e vrimave:

 6/18 R

 10/23 R
14.8 %Përqindja e vrimave:

11 23 23

X x 23

32 x X
6 01

01
31

5

5

 12/25 Q

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

23.0 %Përqindja e vrimave:

 8/18 Q

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

19.8 %Përqindja e vrimave:

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

15.5 %Përqindja e vrimave:

 8/18 R

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

 12/25 R
18.1 %Përqindja e vrimave:

 8/12/50 R

50

X x 50

05 x X

21
51

8

125

65 85

21
51

13.1 %Përqindja e vrimave:

 12/20/35 R

20

12
35

9.8 %Përqindja e vrimave:

 8/15/20 R

15

8

20

9.9 %Përqindja e vrimave:

19



2022

Pllakat gipskartoni Danoline Knauf designpanel 
- me vrima në blloqe, Tipi 2F

147673*
Pllakë Knauf designpanel G2F-AK Globe 
Pllakë akustike me vrima rrethore Ø6 mm, distancë nga
akset e vrimave 15mm, distanca ndërmjet blloqeve 
120 mm, 

2400x1200x12,5 mm

copë 46 copë/
paletë

9,20
kg/m2

147670*
Pllakë Knauf designpanel Q2F-AK Quadril 
Pllakë akustike me vrima katrore, distancë nga akset
e vrimave 30 mm, distanca ndërmjet blloqeve 120mm

2400x1200x12,5 mm

130075*
Pllakë Knauf designpanel M2F-AK Micro 
Pllakë akustike me vrima  katrore, distancë nga akset
3mm, distanca ndërmjet blloqeve 120mm

2400x1200x12,5 mm 9,20
kg/m2

Përshkrimi artikullit Dimensionet

4706*

Set për montimin e pllakave me vrima 

 pll. me vrima tipi 6x18 

pako pako 0,56 kg/
pako

4710*  pll. me vrima tipi 8x18 

4711* pll. me vrima tipi
10x23 

4712* pll. me vrima tipi
12x25 

4713* pll. me vrima tipi
15x30 

4714* pll. me vrima tipi
8x12x50 

4715* pll. me vrima tipi
12x20x66 

4716*
Mbajtëse për diskun shpues të vrimave 
Në kombinim me disqet rezervë, realizon hapjen e vrimave
të dimensioneve të ndryshme.

- pako pako 0,16
kg/pako 

4717* Disk shpues për pllakat me vrima vrima R/8x18

pako pako

0,34
kg/pako 

4718* vrima R/6x18 0,27
kg/pako 

Veglat e punës Knauf për montimin e pllakave Knauf Cleaneo Akustik

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Seti për montimin e pllakave Knauf Cleaneo Akustik 
përmban: 2 distancues për të siguruar vazhdimësinë 
lineare të vrimave tek bashkimi i pllakave (me vrima të 
vazhdueshme) me të njëjtën distancë nga akset; 1 tubet 
për stukon e parapërgatitur të stukos (Uniflott), e pajisur 
me një majë të prerë speciale, në trashësinë dhe sipas 
formës së fugës së bashkimit të pllakave Knauf Cleaneo.

Në kombinim me mbajtësin, disku shpues shërben për të 
hapur vrimat e pllakave Knauf Cleaneo Akustik, të cilat 
mund të jenë mbyllur aksidentalisht gjatë stukimit të fugave 
në bashkimet e pllakave.

20
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Pllakat gipskartoni Danoline Knauf designpanel 
- me vrima në blloqe, Tipi 2F

147673*
Pllakë Knauf designpanel G2F-AK Globe 
Pllakë akustike me vrima rrethore Ø6 mm, distancë nga
akset e vrimave 15mm, distanca ndërmjet blloqeve 
120 mm, 

2400x1200x12,5 mm

copë 46 copë/
paletë

9,20
kg/m2

147670*
Pllakë Knauf designpanel Q2F-AK Quadril 
Pllakë akustike me vrima katrore, distancë nga akset
e vrimave 30 mm, distanca ndërmjet blloqeve 120mm

2400x1200x12,5 mm

130075*
Pllakë Knauf designpanel M2F-AK Micro 
Pllakë akustike me vrima  katrore, distancë nga akset
3mm, distanca ndërmjet blloqeve 120mm

2400x1200x12,5 mm 9,20
kg/m2

Përshkrimi artikullit Dimensionet

4706*

Set për montimin e pllakave me vrima 

 pll. me vrima tipi 6x18 

pako pako 0,56 kg/
pako

4710*  pll. me vrima tipi 8x18 

4711* pll. me vrima tipi
10x23 

4712* pll. me vrima tipi
12x25 

4713* pll. me vrima tipi
15x30 

4714* pll. me vrima tipi
8x12x50 

4715* pll. me vrima tipi
12x20x66 

4716*
Mbajtëse për diskun shpues të vrimave 
Në kombinim me disqet rezervë, realizon hapjen e vrimave
të dimensioneve të ndryshme.

- pako pako 0,16
kg/pako 

4717* Disk shpues për pllakat me vrima vrima R/8x18

pako pako

0,34
kg/pako 

4718* vrima R/6x18 0,27
kg/pako 

Veglat e punës Knauf për montimin e pllakave Knauf Cleaneo Akustik

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin
poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Seti për montimin e pllakave Knauf Cleaneo Akustik 
përmban: 2 distancues për të siguruar vazhdimësinë 
lineare të vrimave tek bashkimi i pllakave (me vrima të 
vazhdueshme) me të njëjtën distancë nga akset; 1 tubet 
për stukon e parapërgatitur të stukos (Uniflott), e pajisur 
me një majë të prerë speciale, në trashësinë dhe sipas 
formës së fugës së bashkimit të pllakave Knauf Cleaneo.

Në kombinim me mbajtësin, disku shpues shërben për të 
hapur vrimat e pllakave Knauf Cleaneo Akustik, të cilat 
mund të jenë mbyllur aksidentalisht gjatë stukimit të fugave 
në bashkimet e pllakave.

SHËNIME
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TM

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat gipskarton me vrima
Knauf

Sistemet speciale me pllaka Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 3
Sistemet speciale me pllaka
Knauf

Pllaka Knauf Fireboard. 
Sisteme speciale për mbrojtjen nga zjarri

Pllaka Knauf Safeboard. 
Sisteme speciale për mbrojtjen nga rrezet X

Pllaka Knauf LaVita. 
Sisteme speciale për mbrojtjen e ambjentit
nga fushat elektrike dhe elektromagnetike

23
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TM

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat gipskarton me vrima
Knauf

Sistemet speciale me pllaka Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 3
Sistemet speciale me pllaka
Knauf

Pllaka Knauf Fireboard. 
Sisteme speciale për mbrojtjen nga zjarri

Pllaka Knauf Safeboard. 
Sisteme speciale për mbrojtjen nga rrezet X

Pllaka Knauf LaVita. 
Sisteme speciale për mbrojtjen e ambjentit
nga fushat elektrike dhe elektromagnetike
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Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.
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3119*

Masë stukuese Knauf Fireboard Spachtel

copë (thes 5 kg) copë copë (thes
5 kg)

5,00
kg/thes

3543*
100 

copë/ 
kuti

pako5-25 mm 2,00
kg/kuti

Sistemet speciale për mbrojtjen nga zjarri / Knauf Fireboard

 

2906** Pllakë Knauf Fireboard, brinjë VK* 2000x1250x15,0 mm copë 40 copë/
paletë

12,60
kg/m2

77088** 2000x1250x20,0 mm copë 30 copë/
paletë

16,50
kg/m2

77087** 2000x1250x25,0 mm copë 20 copë/
paletë

20,50
kg/m2

2909** 2000x1250x30,0 mm copë 20 copë/
paletë

25,00
kg/m2

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

151786 3000 mm

16 copë/

288 
copë/lidhje
e madhe 

38 
kg/100 m

151757 2600 mm

lidhje
e vogël

12 
copë/lidhje

e vogël 

180 

56,00 
kg/100 m

7683 2750 mm

66116 2800 mm

151758 3000 mm

151760 4000 mm

Fireboard 15 mm  - gjatësi kapëse 40 mm
                 20 mm - gjatësi kapëse 50 mm
                 25 mm - gjatësi kapëse 64 mm
                 30 mm - gjatësi kapëse 64 mm

Pllakat e gipsit Knauf Fireboard përdoren në të gjitha 
sistemet e ndërtimit të thatë, veçanërisht kur kërkohen 
zgjidhje optimale të mbrojtjes nga zjarri. Ato përdoren në 
sistemet si: Veshje tavani dhe tavan i varur; mur me 
konstruksion metalik; puse teknike; Sistemi Knauf Cubo 
dhomë brenda dhomës; veshje mbrojtëse nga zjarri të 
binarëve të drurit dhe kollonave prej çeliku; ndërtimin e 
kanaleve për kabuj elektrikë dhe të ajrimit; mbrojtje 
inxhinierike nga zjarri. Knauf Fireboard përdoret edhe në 

Pllakat e gipsit Knauf Fireboard përdoren në të gjitha 
sistemet e ndërtimit të thatë, veçanërisht kur kërkohen 
zgjidhje optimale të mbrojtjes nga zjarri. Ato përdoren në 
sistemet si: Veshje tavani dhe tavan i varur; mur me 

 metalik; puse teknike; Sistemi Knauf Cubo 
dhomë brenda dhomës; veshje mbrojtëse nga zjarri të 
binarëve të drurit dhe kollonave prej çeliku; ndërtimin e 
kanaleve për kabuj elektrikë dhe të ajrimit; mbrojtje 
inxhinierike nga zjarri. Knauf Fireboard përdoret edhe në 
ndërtimin e brendshëm të anijeve.

Fireboard-Spachtel është një masë stukuese gipsi për 
stukimin e fugave  dhe  stukimi  e të të gjithë  sipërfaqes 
pllakave Fireboard. Stukimi i të  fugave  

fugëmbulues fibër-xhami.

Fireboard-Spachtel është një masë stukuese gipsi për 
 e      
  Stukimi i  gjithë  kryhet me

shirit 

Klip për fiksimin në profilet e çelikut
Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e 
veshjeve zjarrduruese të kollonave   
mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H) për trashësi 
fllanxhe ≤ 16 mm.

Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e 
veshjeve zjarrduruese të kollonave mbajtëse   dhe 
mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H) për trashësi 
fllanxhe ≤ 16 mm.

Profil montues për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

Profil montues për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

copë/llidhje
e madhe

Profil perimetral për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

Profil perimetral për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

lidhje
e vogël

lidhje vogël 

- Pllakat Knauf Fireboard janë të çertifikuara për tu përdorur në ambjentet e brendëshme të anijeve

Veshjet me mbrojtje nga zjarri të kollonave të çelikut me pllakë Fireboard mundësojnë një klasë qëndrueshmërie nga zjarri deri në 
F180 (180 min.), veshjet me mbrotje nga zjarri të kollonave prej druri mundësojnë një qëndrueshmëri nga zjarri deri në F90 (90 min)

Veshja e kollonave realizohet me konstruksion metalik, profile (CD dhe UD) si dhe direkt pa konstruksion metalik.
Në varësi të trashësisë së pllakës Fireboard përdoren kapëse të gjatësive të ndryshme:
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3119*

Masë stukuese Knauf Fireboard Spachtel

copë (thes 5 kg) copë copë (thes
5 kg)

5,00
kg/thes

3543*
100 

copë/ 
kuti

pako5-25 mm 2,00
kg/kuti

Sistemet speciale për mbrojtjen nga zjarri / Knauf Fireboard

 

2906** Pllakë Knauf Fireboard, brinjë VK* 2000x1250x15,0 mm copë 40 copë/
paletë

12,60
kg/m2

77088** 2000x1250x20,0 mm copë 30 copë/
paletë

16,50
kg/m2

77087** 2000x1250x25,0 mm copë 20 copë/
paletë

20,50
kg/m2

2909** 2000x1250x30,0 mm copë 20 copë/
paletë

25,00
kg/m2

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

151786 3000 mm

16 copë/

288 
copë/lidhje
e madhe 

38 
kg/100 m

151757 2600 mm

lidhje
e vogël

12 
copë/lidhje

e vogël 

180 

56,00 
kg/100 m

7683 2750 mm

66116 2800 mm

151758 3000 mm

151760 4000 mm

Fireboard 15 mm  - gjatësi kapëse 40 mm
                 20 mm - gjatësi kapëse 50 mm
                 25 mm - gjatësi kapëse 64 mm
                 30 mm - gjatësi kapëse 64 mm

Pllakat e gipsit Knauf Fireboard përdoren në të gjitha 
sistemet e ndërtimit të thatë, veçanërisht kur kërkohen 
zgjidhje optimale të mbrojtjes nga zjarri. Ato përdoren në 
sistemet si: Veshje tavani dhe tavan i varur; mur me 
konstruksion metalik; puse teknike; Sistemi Knauf Cubo 
dhomë brenda dhomës; veshje mbrojtëse nga zjarri të 
binarëve të drurit dhe kollonave prej çeliku; ndërtimin e 
kanaleve për kabuj elektrikë dhe të ajrimit; mbrojtje 
inxhinierike nga zjarri. Knauf Fireboard përdoret edhe në 

Pllakat e gipsit Knauf Fireboard përdoren në të gjitha 
sistemet e ndërtimit të thatë, veçanërisht kur kërkohen 
zgjidhje optimale të mbrojtjes nga zjarri. Ato përdoren në 
sistemet si: Veshje tavani dhe tavan i varur; mur me 

 metalik; puse teknike; Sistemi Knauf Cubo 
dhomë brenda dhomës; veshje mbrojtëse nga zjarri të 
binarëve të drurit dhe kollonave prej çeliku; ndërtimin e 
kanaleve për kabuj elektrikë dhe të ajrimit; mbrojtje 
inxhinierike nga zjarri. Knauf Fireboard përdoret edhe në 
ndërtimin e brendshëm të anijeve.

Fireboard-Spachtel është një masë stukuese gipsi për 
stukimin e fugave  dhe  stukimi  e të të gjithë  sipërfaqes 
pllakave Fireboard. Stukimi i të  fugave  

fugëmbulues fibër-xhami.

Fireboard-Spachtel është një masë stukuese gipsi për 
 e      
  Stukimi i  gjithë  kryhet me

shirit 

Klip për fiksimin në profilet e çelikut
Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e 
veshjeve zjarrduruese të kollonave   
mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H) për trashësi 
fllanxhe ≤ 16 mm.

Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e 
veshjeve zjarrduruese të kollonave mbajtëse   dhe 
mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H) për trashësi 
fllanxhe ≤ 16 mm.

Profil montues për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

Profil montues për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

copë/llidhje
e madhe

Profil perimetral për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

Profil perimetral për ndërtimin e konstruksioneve të 
sistemeve si: tavan i varur, veshje muri, veshje zjarrdu-
ruese të kollonave çeliku etj.

lidhje
e vogël

lidhje vogël 

- Pllakat Knauf Fireboard janë të çertifikuara për tu përdorur në ambjentet e brendëshme të anijeve

Veshjet me mbrojtje nga zjarri të kollonave të çelikut me pllakë Fireboard mundësojnë një klasë qëndrueshmërie nga zjarri deri në 
F180 (180 min.), veshjet me mbrotje nga zjarri të kollonave prej druri mundësojnë një qëndrueshmëri nga zjarri deri në F90 (90 min)

Veshja e kollonave realizohet me konstruksion metalik, profile (CD dhe UD) si dhe direkt pa konstruksion metalik.
Në varësi të trashësisë së pllakës Fireboard përdoren kapëse të gjatësive të ndryshme:
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133092**

Masë stukuese Knauf safeboard (kovë 5kg)

copë (kova 5Kg 
stuko e gatshme)

copë 60 copë/
palet ë

5,40
kg/copë

99381**

Shirit letre fugëmbulues Kurt

2500x50 mm copë 20 copë/
kuti

0,20 kg/
copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Sistemet speciale për mbrojtjen nga rrezet-X / Knauf Safeboard

132849**

Pllakë Knauf Safeboard F 13 HRK (GKF 12,5mm)

2500x625x12,5 mm copë 42 copë/
paletë

16,40
kg/m2

Sistem special për mbrojtjen nga fushat elektrike dhe elektromagnetike /Knauf Lavita 

47740**

Pllakë Knauf LaVita HRAK  (GKF 12,5mm) 

2600x1250x12,5 mm copë 50 copë/
paletë

10,00
kg/m2

47732**

Pllakë shkarkuese Knauf LaVita

10 copë /kuti kuti 10 copë/
kuti

0,35
kg/kuti

47731**

Shirit shkarkues Knauf LaVita

copë (rruli = 55 m) copë 55 ml/
copë

0,18
kg/rrul

52459**

Pllakë shpërndarëse Knauf LaVita

25 copë /kuti kuti 25 copë 
/ kuti

0,20
kg/kuti

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakat rrezembrojtëse Safeboard përdoren në tavane dhe 
mure tek dhomat e radiografive të klinikave dentare dhe 
spitalore. Ofrojnë mbrojtje të leverdisshme, pa plumb, 
zjarrduruese, zëizoluese, të lehta për tu përpunuar.
Tipi i pllakës DF

Stuko Knauf Safeboard është një masë e gatshme 
stukuese speciale për stukimin me dorë të fugave pa shirit 
fugëmbulues për bashkimet e brinjëve gjatësore të 
fabrikuara me karton, duke krijuar një mbrojtje hermetike 
nga rrezatimi. Brinjët ballore dhe ato të prera stukohen me 
shirit fugëmbulues.

Shiriti letër fugëmbulues Kurt këshillohet të përdoret 
krahas stukos Knauf Safeboard në stukimin e brinjëve 
ballore dhe ato të prera të pllakës Safeboard, pasi ato të 
jenë zmusuar paraprakisht.

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllakë mbrojtëse Knauf LaVita  përdoret  si  veshje  e 
brendshme e murit të jashtëm; ndikon në reduktimin e 
valëve nga jashtë, si valët e telefonave celular, radarëve, 
radiomarrësve, të satelitëve dhe transmetuesve televiziv; 
si veshje muri brenda ndërtesës  (për të mbrojtur dhomat 
e fëmijëve ose e gjumit ose për veshjen e mureve të 
përbashkëta me komshitë) për të reduktuar valët 
televizive, monitorëve dhe paisjeve transmetuese të 
telefonave pa kabull.
Tipi i pllakave DF sipas EN 520

Pllaka shkarkuese LaVita përdoret për Sistemin LaVita 
me konstruksion druri. Ajo ka një trashësi llamarine 0,1 
mm, dimensione 80x250 mm dhe ka dy dalje: një për 
tokëzim dhe tjetra për tu lidhur me pllakën shkarkuese të 
dytë.

Pllaka shpërndarëse LaVita përdoret për Sistemin LaVita 
me konstruksion metalik Ajo ka një trashësi llamarine 0,1 
mm, dimensione 80x250 mm dhe ka dy dalje: një për 
tokëzim dhe tjetra për tu lidhur me pllakën shkarkuese të 
dytë.

Shiriti shkarkuese  LaVita  me  alumin  vetëngjitës në pjesën 
e pasme dhe me një sipërfaqe elektro-përcjellëse shërben 
për të lidhur Pllakat LaVita me njëra tjetrën dhe me pllakën 
shkarkuese LaVita në konstruksion druri.
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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133092**

Masë stukuese Knauf safeboard (kovë 5kg)

copë (kova 5Kg 
stuko e gatshme)

copë 60 copë/
palet ë

5,40
kg/copë

99381**

Shirit letre fugëmbulues Kurt

2500x50 mm copë 20 copë/
kuti

0,20 kg/
copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Sistemet speciale për mbrojtjen nga rrezet-X / Knauf Safeboard

132849**

Pllakë Knauf Safeboard F 13 HRK (GKF 12,5mm)

2500x625x12,5 mm copë 42 copë/
paletë

16,40
kg/m2

Sistem special për mbrojtjen nga fushat elektrike dhe elektromagnetike /Knauf Lavita 

47740**

Pllakë Knauf LaVita HRAK  (GKF 12,5mm) 

2600x1250x12,5 mm copë 50 copë/
paletë

10,00
kg/m2

47732**

Pllakë shkarkuese Knauf LaVita

10 copë /kuti kuti 10 copë/
kuti

0,35
kg/kuti

47731**

Shirit shkarkues Knauf LaVita

copë (rruli = 55 m) copë 55 ml/
copë

0,18
kg/rrul

52459**

Pllakë shpërndarëse Knauf LaVita

25 copë /kuti kuti 25 copë 
/ kuti

0,20
kg/kuti

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakat rrezembrojtëse Safeboard përdoren në tavane dhe 
mure tek dhomat e radiografive të klinikave dentare dhe 
spitalore. Ofrojnë mbrojtje të leverdisshme, pa plumb, 
zjarrduruese, zëizoluese, të lehta për tu përpunuar.
Tipi i pllakës DF

Stuko Knauf Safeboard është një masë e gatshme 
stukuese speciale për stukimin me dorë të fugave pa shirit 
fugëmbulues për bashkimet e brinjëve gjatësore të 
fabrikuara me karton, duke krijuar një mbrojtje hermetike 
nga rrezatimi. Brinjët ballore dhe ato të prera stukohen me 
shirit fugëmbulues.

Shiriti letër fugëmbulues Kurt këshillohet të përdoret 
krahas stukos Knauf Safeboard në stukimin e brinjëve 
ballore dhe ato të prera të pllakës Safeboard, pasi ato të 
jenë zmusuar paraprakisht.

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Pllakë mbrojtëse Knauf LaVita  përdoret  si  veshje  e 
brendshme e murit të jashtëm; ndikon në reduktimin e 
valëve nga jashtë, si valët e telefonave celular, radarëve, 
radiomarrësve, të satelitëve dhe transmetuesve televiziv; 
si veshje muri brenda ndërtesës  (për të mbrojtur dhomat 
e fëmijëve ose e gjumit ose për veshjen e mureve të 
përbashkëta me komshitë) për të reduktuar valët 
televizive, monitorëve dhe paisjeve transmetuese të 
telefonave pa kabull.
Tipi i pllakave DF sipas EN 520

Pllaka shkarkuese LaVita përdoret për Sistemin LaVita 
me konstruksion druri. Ajo ka një trashësi llamarine 0,1 
mm, dimensione 80x250 mm dhe ka dy dalje: një për 
tokëzim dhe tjetra për tu lidhur me pllakën shkarkuese të 
dytë.

Pllaka shpërndarëse LaVita përdoret për Sistemin LaVita 
me konstruksion metalik Ajo ka një trashësi llamarine 0,1 
mm, dimensione 80x250 mm dhe ka dy dalje: një për 
tokëzim dhe tjetra për tu lidhur me pllakën shkarkuese të 
dytë.

Shiriti shkarkuese  LaVita  me  alumin  vetëngjitës në pjesën 
e pasme dhe me një sipërfaqe elektro-përcjellëse shërben 
për të lidhur Pllakat LaVita me njëra tjetrën dhe me pllakën 
shkarkuese LaVita në konstruksion druri.

SHËNIME
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TM

Pllakat gipskarton Knauf 

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato 

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Solucione paratrajtuese (primer) dhe 
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 4
Sisteme me pllaka Knauf 
gipskarton të përforcuara 
me fibra celuloze

Pllaka Knauf Vidiwall. 
Sisteme për veshje të kontruksioneve 
të mureve dhe tavaneve
Pllaka Knauf Vidifloor.
Sisteme të dyshemesë së thatë
 

Profilet Knauf

Aksesorë për profilet UA,CD. Profile
speciale dhe ele këndrore

29
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TM

Pllakat gipskarton Knauf 

Pllakat akustike gipskarton Knauf
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato 

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Solucione paratrajtuese (primer) dhe 
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 4
Sisteme me pllaka Knauf 
gipskarton të përforcuara 
me fibra celuloze

Pllaka Knauf Vidiwall. 
Sisteme për veshje të kontruksioneve 
të mureve dhe tavaneve
Pllaka Knauf Vidifloor.
Sisteme të dyshemesë së thatë
 

Profilet Knauf

Aksesorë për profilet UA,CD. Profile
speciale dhe ele këndrore
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Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të përforcuar me fibra celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.
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58745*

Pllakë Knauf Vidiwall 10,0 mm Brinjë SK 
Dendësia min. 1200 kg/m3

2000x1200x10,0 mm

paletë 50 copë/
paletë

11,80
kg/m2

71778* 2500x1200x10,0 mm

71779* 2600x1200x10,0 mm

7605* 2750x1200x10,0 mm

58746* 3000x1200x10,0 mm

Sistemet Vidiwall për brenda - mure ndarëse, tavane me pllakë gipsi 
Sistemet Vidiwall për jashtë - fasadë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

58747*

Pllakë Knauf Vidiwall 12,5 mm Brinjë SK 
Dendësia min. 1200 kg/m3

2000x1200x12,5 mm

paletë 40 copë/
paletë

14,75
kg/m2

108854* 2500x1200x12,5 mm

71868* 2600x1200x12,5 mm

104081* 2750x1200x12,5 mm

58748* 3000x1200x12,5 mm

67052*

Pllakë Knauf Vidiwall 15,0 mm Brinjë SK 
Dendësia min. 1200 kg/m3

2000x1200x15,0 mm

paletë 35 copë/
paletë

17,70 
kg/m2

58749* 2500x1200x15,0 mm

71780* 2600x1200x15,0 mm

10986* 2750x1200x15,0 mm

71869* 3000x1200x15,0 mm

101869*

Pllakë Knauf Vidiwall Hd 12,5 mm Brinjë SK
Dendësia min. 1350 kg/m3

2000x1200x12,5 mm

paletë 40 copë/
paletë

17,19
 kg/m2

103135* 2500x1200x12,5 mm

128623* 2600x1200x12,5 mm

111714* 2800x1200x12,5mm

103135* 3000x1200x12,5 mm

136621* Pllakë Knauf Vidiwall HI 12,5 mm Brinjë SK
Dendësia min. 1200 kg/m³

2000x1200x12,5 mm

paletë 40 copë/
paletë

14,75
 kg/m2

2500x1200x12,5 mm

2600x1200x12,5 mm

2750x1200x12,5 mm

3000x1200x12,5 mm

105101* Pllakë Knauf Vidiwall HI 15 mm Brinjë SK
Dendësia min. 1200 kg/m³

2000x1200x15,0 mm

paletë 40 copë/
paletë

17,70 
kg/m2

2000x1200x15,0 mm

2000x1200x15,0 mm

2000x1200x15,0 mm

2000x1200x15,0 mm

Pllakat fibër-gipsi Knauf Vidiwall përbëhen nga gips cilësor special dhe nga fibra celuloze të prodhurara nga letra të vjetra të zgjedhura. Karakteris-
tikat speciale: përdorim universal; fortësi e lartë; e përshtatshme për ambjentet me lagështi; përpunim i thjeshtë; i testuar biologjikisht. 
Pllakat Knauf Vidiwall janë të përdorshme në të gjitha fushat e ndërtimit të thatë përfshirë kuzhina dhe banjo si dhe ambjente të ngjashme. 
Pllaka Knauf Vidiwall mund të përdoret edhe në veshjen e konstruksioneve metalike dhe ato të drurit të mureve të jashtme vetëm në rastet kur 
sistemi është i mbrojtur me një fasadë termike ose të ventiluar.
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58745*

Pllakë Knauf Vidiwall 10,0 mm Brinjë SK 
Dendësia min. 1200 kg/m3

2000x1200x10,0 mm

paletë 50 copë/
paletë

11,80
kg/m2

71778* 2500x1200x10,0 mm

71779* 2600x1200x10,0 mm

7605* 2750x1200x10,0 mm

58746* 3000x1200x10,0 mm

Sistemet Vidiwall për brenda - mure ndarëse, tavane me pllakë gipsi 
Sistemet Vidiwall për jashtë - fasadë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

58747*

Pllakë Knauf Vidiwall 12,5 mm Brinjë SK 
Dendësia min. 1200 kg/m3

2000x1200x12,5 mm

paletë 40 copë/
paletë

14,75
kg/m2

108854* 2500x1200x12,5 mm

71868* 2600x1200x12,5 mm

104081* 2750x1200x12,5 mm

58748* 3000x1200x12,5 mm

67052*

Pllakë Knauf Vidiwall 15,0 mm Brinjë SK 
Dendësia min. 1200 kg/m3

2000x1200x15,0 mm

paletë 35 copë/
paletë

17,70 
kg/m2

58749* 2500x1200x15,0 mm

71780* 2600x1200x15,0 mm

10986* 2750x1200x15,0 mm

71869* 3000x1200x15,0 mm

101869*

Pllakë Knauf Vidiwall Hd 12,5 mm Brinjë SK
Dendësia min. 1350 kg/m3

2000x1200x12,5 mm

paletë 40 copë/
paletë

17,19
 kg/m2

103135* 2500x1200x12,5 mm

128623* 2600x1200x12,5 mm

111714* 2800x1200x12,5mm

103135* 3000x1200x12,5 mm

136621* Pllakë Knauf Vidiwall HI 12,5 mm Brinjë SK
Dendësia min. 1200 kg/m³

2000x1200x12,5 mm

paletë 40 copë/
paletë

14,75
 kg/m2

2500x1200x12,5 mm

2600x1200x12,5 mm

2750x1200x12,5 mm

3000x1200x12,5 mm

105101* Pllakë Knauf Vidiwall HI 15 mm Brinjë SK
Dendësia min. 1200 kg/m³

2000x1200x15,0 mm

paletë 40 copë/
paletë

17,70 
kg/m2

2000x1200x15,0 mm

2000x1200x15,0 mm

2000x1200x15,0 mm

2000x1200x15,0 mm

Pllakat fibër-gipsi Knauf Vidiwall përbëhen nga gips cilësor special dhe nga fibra celuloze të prodhurara nga letra të vjetra të zgjedhura. Karakteris-
tikat speciale: përdorim universal; fortësi e lartë; e përshtatshme për ambjentet me lagështi; përpunim i thjeshtë; i testuar biologjikisht. 
Pllakat Knauf Vidiwall janë të përdorshme në të gjitha fushat e ndërtimit të thatë përfshirë kuzhina dhe banjo si dhe ambjente të ngjashme. 
Pllaka Knauf Vidiwall mund të përdoret edhe në veshjen e konstruksioneve metalike dhe ato të drurit të mureve të jashtme vetëm në rastet kur 
sistemi është i mbrojtur me një fasadë termike ose të ventiluar.
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketim

Pesha
bruto e

produktit

87319*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL  Maxi SN25
25 mm kuti

1000 1,90
kg/kuti

53500*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL  Maxi SN39

®

 sN 39

39 mm kuti
500 
copë/
kuti

1,47
kg/kuti

95644*

®

55 mm kuti
250 
copë/
kuti

1,00
kg/kuti

94730*

Vidë kokpunto AQUAPANEL  Maxi SB 25®

25 mm kuti
250 
copë/
kuti

0,52
kg/kuti

58549*

Vidë kokpunto AQUAPANEL  Maxi SB 39®

39 mm kuti
250 0,73

kg/kuti

60480*

me dy diametra të ndryshëm fileture

3,9 x 22 mm
(për pllaka Vidiwall
me trashësi 10 mm)

kuti
1000 
copë/
kuti

1,30 
kg/kuti

60482*
3,9 x 30 mm 1,90 

kg/kuti

75984*

3,9 x 45 mm
(për veshje dopio 

pllakë Vidiwall
me trashësi 2x12,5 mm)

2,33 
kg/kuti

77298*
Ngjitës poliretani për fugat e pllakave Vidiwall
Për bashkimin e pllakave Vidiwall
konsumi 0,1 copë/m²

tubi 310 ml copë 20 copë/
kuti

0,56
kg/copë

179087*

Knauf F2 - masë stukuese e gatshme

copë (kova 20 kg) copë 33 kova/
paletë

20,00
kg/kovë

Vidë vetëfiletuese Vidiwall
(për pllaka Vidiwall

me trashësi 12,5 mm)

Euroklasa A1, masë stukuese (patinuese) e para përgatitur 
në kovë, me bazë gipsi për stukimin e gjithë sipërfaqes me 
trashësi 0-3 mm; për përdorim të brendshëm; për tu 
punuar me dorë; konsumi i materialit  1,5 - 1,6 kg/m²/1 mm 

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi deri 
0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë 
anti-korruzive. 

Për fiksimin e pllakeve në profile druri dhe  në profile 
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një 
shtresë të veçantë anti-korruzive. 

®

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL  Maxi SN55
Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile 
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një 
shtresë të veçantë anti-korruzive. 

Për fiksimin e pllakave në profile  metalike me trashësi 
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë 
anti-korruzive. 

Për fiksimin e pllakave në profile  metalike me trashësi 
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë 
anti-korruzive. 

Pllaka me fibër-gipsi Vidiwall HI është një pllakë me qëndrueshmëri të lartë nga lagështia dhe kushtet atmosferike. Trajtimi i mëtejshëm i 
pllakës me primer dhe suvatimi saj me ngjitës (kollë) me bazë çimento dhe llaç armues e bën këtë pllakë të gatshme të përballet me sfidat e kohës. 
Një fasadë me pllakën blu Vidiwall HI i është nënshtruar testeve laboratorike të ndryshimeve ciklike të temperaturës dhe lagështisë nën simulimin 
e kushteve ekstreme atmosferike.

copë/
kuti

copë/
kuti

353535

153502** 600x900x18 mm paletë 40 copë / 
paletë

13,00 kg/
copë
ose

23,50 
kg/m2

154683**
 

copë
(600 ml në qese PE) kuti

copë 
(600 ml 
në tubet 

PE)

0.9
kg/copë 

67067** 17 mm

kuti
500 
copë/
kuti

0,65

6974** 22 mm 0,76
kg/kuti

3474*

Shirit izolues prej pambuku mineral  

10x100x1250 mm kuti
108 0,10

kg/
100 copë

152122**

Mbushës i thatë për dysheme 

copë (1 thes 80 l = 
rreth 40 kg) copë.

copë
(1 thes
80 l = 
rreth 40 

kg)

40,00
kg/thes

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Montimi i pllakave

35

Vidë pë pllakat Vidifloor Solo

Ngjitës për buzët e pllakave 
Vidifloor Solo

Knauf F 134 

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakat Knauf Vidifloor SOLO 18 mm
Elementët Vidifloor Solo janë pllaka prej fibër-gipsi 
homogjene një shtresore. Fushat e përdorimit: tek 
ndërtimet e reja ose rinovimet; mbi dysheme druri ose me 
pllakë betoni; për objekte administrative ose banimi; për 
përmirësimin e zë-izolimit dhe të mbrojtjes nga zjarri; 
zvogëlon kohën e ndërtimit

Vidë për pllakat Vidifloor Solo

Ngjitës për pllakat Vidifloor Solo
Ngjitës për buzët e brinjëve të shkallëzuara të pllakave
Vidifloor Solo 

Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e 
dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet 
murit dhe dyshemesë : si ndarje izoluese nga zhurmat dhe 
për mbrojtjen nga zjarri.

Harxhimi: 26 copë/m²

Material mbushës kokrrizor  për nivelimin e dyshemesë; 
termoizoluese dhe zë-izoluese; mbulon instalimet në dy- 
sheme; rekomandohet  të shtrohet në  trashësi min.1 cm. 
Harxhimi materialit: 10L /m² /1cm

kg/kuti 

Sistemi Vidifloor Solo - dysheme notuese me një pllakë  

copë/
kuti

Vidifloor 18 mm
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketim

Pesha
bruto e

produktit

87319*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL  Maxi SN25
25 mm kuti

1000 1,90
kg/kuti

53500*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL  Maxi SN39

®

 sN 39

39 mm kuti
500 
copë/
kuti

1,47
kg/kuti

95644*

®

55 mm kuti
250 
copë/
kuti

1,00
kg/kuti

94730*

Vidë kokpunto AQUAPANEL  Maxi SB 25®

25 mm kuti
250 
copë/
kuti

0,52
kg/kuti

58549*

Vidë kokpunto AQUAPANEL  Maxi SB 39®

39 mm kuti
250 0,73

kg/kuti

60480*

me dy diametra të ndryshëm fileture

3,9 x 22 mm
(për pllaka Vidiwall
me trashësi 10 mm)

kuti
1000 
copë/
kuti

1,30 
kg/kuti

60482*
3,9 x 30 mm 1,90 

kg/kuti

75984*

3,9 x 45 mm
(për veshje dopio 

pllakë Vidiwall
me trashësi 2x12,5 mm)

2,33 
kg/kuti

77298*
Ngjitës poliretani për fugat e pllakave Vidiwall
Për bashkimin e pllakave Vidiwall
konsumi 0,1 copë/m²

tubi 310 ml copë 20 copë/
kuti

0,56
kg/copë

179087*

Knauf F2 - masë stukuese e gatshme

copë (kova 20 kg) copë 33 kova/
paletë

20,00
kg/kovë

Vidë vetëfiletuese Vidiwall
(për pllaka Vidiwall

me trashësi 12,5 mm)

Euroklasa A1, masë stukuese (patinuese) e para përgatitur 
në kovë, me bazë gipsi për stukimin e gjithë sipërfaqes me 
trashësi 0-3 mm; për përdorim të brendshëm; për tu 
punuar me dorë; konsumi i materialit  1,5 - 1,6 kg/m²/1 mm 

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi deri 
0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë 
anti-korruzive. 

Për fiksimin e pllakeve në profile druri dhe  në profile 
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një 
shtresë të veçantë anti-korruzive. 

®

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL  Maxi SN55
Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile 
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një 
shtresë të veçantë anti-korruzive. 

Për fiksimin e pllakave në profile  metalike me trashësi 
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë 
anti-korruzive. 

Për fiksimin e pllakave në profile  metalike me trashësi 
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë 
anti-korruzive. 

Pllaka me fibër-gipsi Vidiwall HI është një pllakë me qëndrueshmëri të lartë nga lagështia dhe kushtet atmosferike. Trajtimi i mëtejshëm i 
pllakës me primer dhe suvatimi saj me ngjitës (kollë) me bazë çimento dhe llaç armues e bën këtë pllakë të gatshme të përballet me sfidat e kohës. 
Një fasadë me pllakën blu Vidiwall HI i është nënshtruar testeve laboratorike të ndryshimeve ciklike të temperaturës dhe lagështisë nën simulimin 
e kushteve ekstreme atmosferike.

copë/
kuti

copë/
kuti

353535

153502** 600x900x18 mm paletë 40 copë / 
paletë

13,00 kg/
copë
ose

23,50 
kg/m2

154683**
 

copë
(600 ml në qese PE) kuti

copë 
(600 ml 
në tubet 

PE)

0.9
kg/copë 

67067** 17 mm

kuti
500 
copë/
kuti

0,65

6974** 22 mm 0,76
kg/kuti

3474*

Shirit izolues prej pambuku mineral  

10x100x1250 mm kuti
108 0,10

kg/
100 copë

152122**

Mbushës i thatë për dysheme 

copë (1 thes 80 l = 
rreth 40 kg) copë.

copë
(1 thes
80 l = 
rreth 40 

kg)

40,00
kg/thes

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Montimi i pllakave

35

Vidë pë pllakat Vidifloor Solo

Ngjitës për buzët e pllakave 
Vidifloor Solo

Knauf F 134 

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pllakat Knauf Vidifloor SOLO 18 mm
Elementët Vidifloor Solo janë pllaka prej fibër-gipsi 
homogjene një shtresore. Fushat e përdorimit: tek 
ndërtimet e reja ose rinovimet; mbi dysheme druri ose me 
pllakë betoni; për objekte administrative ose banimi; për 
përmirësimin e zë-izolimit dhe të mbrojtjes nga zjarri; 
zvogëlon kohën e ndërtimit

Vidë për pllakat Vidifloor Solo

Ngjitës për pllakat Vidifloor Solo
Ngjitës për buzët e brinjëve të shkallëzuara të pllakave
Vidifloor Solo 

Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e 
dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet 
murit dhe dyshemesë : si ndarje izoluese nga zhurmat dhe 
për mbrojtjen nga zjarri.

Harxhimi: 26 copë/m²

Material mbushës kokrrizor  për nivelimin e dyshemesë; 
termoizoluese dhe zë-izoluese; mbulon instalimet në dy- 
sheme; rekomandohet  të shtrohet në  trashësi min.1 cm. 
Harxhimi materialit: 10L /m² /1cm

kg/kuti 

Sistemi Vidifloor Solo - dysheme notuese me një pllakë  

copë/
kuti

Vidifloor 18 mm

33

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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3474*

Shirit izolues prej pambuku mineral

10x100x1250 mm kuti 108 copë/
kuti

0,10
kg/

100 thesi

152122**

Mbushës i thatë për dysheme

copë (1 thes 80 l = rreth 
40 kg) copë

copë 
(1 thes

80l =rreth 
40kg)

40,00
kg/thes

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

67067**

Harxhimi: 26 copë/m²

17 mm kuti 500 copë/
kuti

0,65

6974** 22 mm 500 copë/
kuti

0,76
kg/kuti

6964** SK 10,0mm  
Dendësia min 1250 kg/m³

1000x1500x10,0 mm paletë 70 copë/
paletë

12,00
kg/m2

6966** SK 12,5mm
Dendësia min 1250 kg/m³

1000x1500x12,5 mm 60 copë/
paletë

15,00
kg/m2

SK

Montimi i pllakave
ngjitja me stukon
Uniflott

61270 copë (thes 25 kg) copë copë (thes 
25 kg)

25,00
kg/copë

36534 copë (thes 5 kg) copë copë (thes 
5 kg)     

5,00
kg/thes

Pllakë Knauf Vidifloor

Pllakë Knauf Vidifloor

Vidë për pllakat Vidifloor

Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e 
dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet 
murit dhe dyshemesë: si ndarje izoluese nga zhurmat dhe 
për mbrojtjen nga zjarri.

Material mbushës kokrrizor për nivelimin e dyshemesë; 
termoizoluese dhe zë-izoluese; mbulon instalimet në 
dysheme; rekomandohet një trashësi min. 1 cm.
Harxhimi materialit: 10L /m² /1cm

Material prej gipsi special dhe mbushje minerale, i cili
kur përzihet me ujin formon një pastë të butë të njëtrajtue-
shme. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të pllakave 
Knauf ose pllakave sanduiç me brinjë HRAK pa shirit 
fugëmbulues (brinjët e mbështjellë me karton); fugat e 
pllakave Knauf Cleaneo® Akustik FF; fugat e elementëve 
Brio dhe elementëve sanduiç Brio; shtresat e dyshemeve të 
gatshme Knauf TUB. Stukimi i fugave të brinjëve ballore 
SK dhe të prera të pllakave Knauf krijohen me shirit 
fugëmbulues.

Knauf Uniflott - Masë stukuese

kg/kuti

paletë

kuti

Dyshemetë e thata me pllaka fibër-gipsi Vidifloor nga Knauf ofron një zhvillim të mëtejshëm të teknologjisë së dyshemeve të gatshme. Bërthama 
fibër-gipsi e këtyre pllakave realizon izolim më të mirë ndaj zhurmave nga goditjet, termoziolim më të mirë dhe mbrojtje nga zjarri. Mbi pllakat 
Vidifloor mund të shtrohen pothuajse çdo shtresë përfundimtare si: shtresa prej PVC-je, linolenium pasi shtresa është stukuar të paktën 2mm me 
stukon për dysheme Nivellierspachtel; pllaka qeramike me dimension max. 30x30; parkete ose parkete mozaik. Fushat e përdorimit: apartamente 
banimi; shkolla, spitale. Konsumi 2 m ²/m² për sistemin F135 Vidifloor Duo.  

Vidifloor - Vidë speciale ose kapëse 

Sistemi Vidifloor Duo - dysheme notuese me dy shtresa pllake Vidifloor

SK

34
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3474*

Shirit izolues prej pambuku mineral

10x100x1250 mm kuti 108 copë/
kuti

0,10
kg/

100 thesi

152122**

Mbushës i thatë për dysheme

copë (1 thes 80 l = rreth 
40 kg) copë

copë 
(1 thes

80l =rreth 
40kg)

40,00
kg/thes

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

67067**

Harxhimi: 26 copë/m²

17 mm kuti 500 copë/
kuti

0,65

6974** 22 mm 500 copë/
kuti

0,76
kg/kuti

6964** SK 10,0mm  
Dendësia min 1250 kg/m³

1000x1500x10,0 mm paletë 70 copë/
paletë

12,00
kg/m2

6966** SK 12,5mm
Dendësia min 1250 kg/m³

1000x1500x12,5 mm 60 copë/
paletë

15,00
kg/m2

SK

Montimi i pllakave
ngjitja me stukon
Uniflott

61270 copë (thes 25 kg) copë copë (thes 
25 kg)

25,00
kg/copë

36534 copë (thes 5 kg) copë copë (thes 
5 kg)     

5,00
kg/thes

Pllakë Knauf Vidifloor

Pllakë Knauf Vidifloor

Vidë për pllakat Vidifloor

Shirit perimetral prej pambuku mineral në zonën e 
dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet 
murit dhe dyshemesë: si ndarje izoluese nga zhurmat dhe 
për mbrojtjen nga zjarri.

Material mbushës kokrrizor për nivelimin e dyshemesë; 
termoizoluese dhe zë-izoluese; mbulon instalimet në 
dysheme; rekomandohet një trashësi min. 1 cm.
Harxhimi materialit: 10L /m² /1cm

Material prej gipsi special dhe mbushje minerale, i cili
kur përzihet me ujin formon një pastë të butë të njëtrajtue-
shme. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të pllakave 
Knauf ose pllakave sanduiç me brinjë HRAK pa shirit 
fugëmbulues (brinjët e mbështjellë me karton); fugat e 
pllakave Knauf Cleaneo® Akustik FF; fugat e elementëve 
Brio dhe elementëve sanduiç Brio; shtresat e dyshemeve të 
gatshme Knauf TUB. Stukimi i fugave të brinjëve ballore 
SK dhe të prera të pllakave Knauf krijohen me shirit 
fugëmbulues.

Knauf Uniflott - Masë stukuese

kg/kuti

paletë

kuti

Dyshemetë e thata me pllaka fibër-gipsi Vidifloor nga Knauf ofron një zhvillim të mëtejshëm të teknologjisë së dyshemeve të gatshme. Bërthama 
fibër-gipsi e këtyre pllakave realizon izolim më të mirë ndaj zhurmave nga goditjet, termoziolim më të mirë dhe mbrojtje nga zjarri. Mbi pllakat 
Vidifloor mund të shtrohen pothuajse çdo shtresë përfundimtare si: shtresa prej PVC-je, linolenium pasi shtresa është stukuar të paktën 2mm me 
stukon për dysheme Nivellierspachtel; pllaka qeramike me dimension max. 30x30; parkete ose parkete mozaik. Fushat e përdorimit: apartamente 
banimi; shkolla, spitale. Konsumi 2 m ²/m² për sistemin F135 Vidifloor Duo.  

Vidifloor - Vidë speciale ose kapëse 

Sistemi Vidifloor Duo - dysheme notuese me dy shtresa pllake Vidifloor SHËNIME
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 5

37

Sisteme ndërtimi me pllakë 
Knauf Aquapanel®

Sisteme ndërtimi me pllakë Knauf
Aquapanel® me bazë çimento 
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 5

37

Sisteme ndërtimi me pllakë 
Knauf Aquapanel®

Sisteme ndërtimi me pllakë Knauf
Aquapanel® me bazë çimento 

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

37
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Sistemet AQUAPANEL®  për mure, tavane në ambjente të jashtme dhe fasada

49371*

 

Pllakë AQUAPANEL  Cement Board Outdoor
pllakë çimentato për jashtë

®

900x2400x12,5 mm

copë

25 copë/
paletë

16,40
kg/m2

123801* 1200x2000x12,5 mm

30 copë/
paletë

103616* 1200x2400x12,5 mm

103617* 1200x2500x12,5 mm

103618* 1200x2800x12,5 mm

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketim

Pesha
bruto e

produktit

87319

Vidë vetëfiletuese  AQUAPANEL   Maxi SN25 ®

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi deri
0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë
anti-korruzive.

25 mm kuti
1000 
copë/
kuti

1,90 
kg/kuti

53500*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL   Maxi SN39®

Për fiksimin e pllakeve në profile druri dhe në profile
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një
shtresë të veçantë anti-korruzive.

39 mm kuti 500 copë/
kuti

1,47
kg/kuti

95644*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL   Maxi SN55®

Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një
shtresë të veçantë anti-korruzive

55 mm kuti 250 copë/
kuti

0,50
kg/kuti

94730* 

Vidë kokpunto AQUAPANEL   Maxi SB25®

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi   
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë
anti-korruzive.

25 mm kuti 250 copë/
kuti

0,80
kg/kuti

58549*

Vidë kokpunto AQUAPANEL   Maxi SB39®

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë
anti-korruzive.

39 mm kuti 250 copë/
kuti

0,80
kg/kuti

®

®

®

AQUAPANEL   Cement Board Outdoor - Pllakë robuste, jo e djegshme dhe me një sipërfaqe optimale për mbajtjen e suvasë. Kjo pllakë përbëhet 
nga një bërthamë prej çimento Portland dhe materiale të tjera shtesë, e cila përforcohet  nga  të  dyja  anët  me  rrjetë fibër-xhami. Nuk përmban kompo-
nentë organik, nuk zhvillohen mikroorganizma, kërpudha etj. Brinjët ballore janë të prera ndërsa gjatësoret të përforcuara (EasyEdge). Ato krijojnë një 
sipërfaqe solide, shumë e qëndrueshme ndaj kushteve ekstreme të motit.

Vidat vetëfiletuese AQUAPANEL   Maxi SN janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL   Cement Board Outdoor në kontruksion druri dhe 
metalik (trashësi llamarine nga 0,6 deri 0,7 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila  garanton një qëndrueshmëri nga korroz-
ioni 500 orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2 për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 
copë/m2 për distancë nga akset e profileve 300 mm.  

®

Vidat kokpunto AQUAPANEL   Maxi SB janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL  Cement Board Outdoor në konstruksion metalik (trashësi 
llamarine nga 0,8 deri 2,0 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila  garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas 
testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2 për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m2 për distancë 
nga akset e profileve 300 mm.  

®

Përparësitë e pllakës AQUAPANEL   Cement Board Outdoor
• Alternativë më e mirë krahasuar me ndërtimin masiv, zgjerim i ofertës së ndërtimit të thatë.
• E përdorshme në sistemet e fasadave të ventiluara – ose si veshje direkte e fasadës.
• E qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike – rezistente nga uji dhe mbetjeve të mykut.
• E qëndrueshme nga ndryshimet ngrirje-shkrirje.
• Robuste dhe e aftë të punojë nën ndikimin e presioneve të larta mekanike.
• Me përdorim universal.
• Ekologjike dhe biologjike.
• Jo e djegshme, Klasa e materialit të ndërtimit A1 sipas EN 13501
• Përpunohet thjeshtë. Prerja e pllakës përmes gërvishtjes dhe thyerjes. 

®



3940

Sistemet AQUAPANEL®  për mure, tavane në ambjente të jashtme dhe fasada

49371*

 

Pllakë AQUAPANEL  Cement Board Outdoor
pllakë çimentato për jashtë

®

900x2400x12,5 mm

copë

25 copë/
paletë

16,40
kg/m2

123801* 1200x2000x12,5 mm

30 copë/
paletë

103616* 1200x2400x12,5 mm

103617* 1200x2500x12,5 mm

103618* 1200x2800x12,5 mm

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketim

Pesha
bruto e

produktit

87319

Vidë vetëfiletuese  AQUAPANEL   Maxi SN25 ®

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi deri
0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë
anti-korruzive.

25 mm kuti
1000 
copë/
kuti

1,90 
kg/kuti

53500*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL   Maxi SN39®

Për fiksimin e pllakeve në profile druri dhe në profile
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një
shtresë të veçantë anti-korruzive.

39 mm kuti 500 copë/
kuti

1,47
kg/kuti

95644*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL   Maxi SN55®

Për fiksimin e pllakave në profile druri dhe në profile
metalike me trashësi deri 0,7 mm. Të mbuluara me një
shtresë të veçantë anti-korruzive

55 mm kuti 250 copë/
kuti

0,50
kg/kuti

94730* 

Vidë kokpunto AQUAPANEL   Maxi SB25®

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi   
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë
anti-korruzive.

25 mm kuti 250 copë/
kuti

0,80
kg/kuti

58549*

Vidë kokpunto AQUAPANEL   Maxi SB39®

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi
0,8- 2,00 mm. Të mbuluara me një shtresë të veçantë
anti-korruzive.

39 mm kuti 250 copë/
kuti

0,80
kg/kuti

®

®

®

AQUAPANEL   Cement Board Outdoor - Pllakë robuste, jo e djegshme dhe me një sipërfaqe optimale për mbajtjen e suvasë. Kjo pllakë përbëhet 
nga një bërthamë prej çimento Portland dhe materiale të tjera shtesë, e cila përforcohet  nga  të  dyja  anët  me  rrjetë fibër-xhami. Nuk përmban kompo-
nentë organik, nuk zhvillohen mikroorganizma, kërpudha etj. Brinjët ballore janë të prera ndërsa gjatësoret të përforcuara (EasyEdge). Ato krijojnë një 
sipërfaqe solide, shumë e qëndrueshme ndaj kushteve ekstreme të motit.

Vidat vetëfiletuese AQUAPANEL   Maxi SN janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL   Cement Board Outdoor në kontruksion druri dhe 
metalik (trashësi llamarine nga 0,6 deri 0,7 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila  garanton një qëndrueshmëri nga korroz-
ioni 500 orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2 për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 
copë/m2 për distancë nga akset e profileve 300 mm.  

®

Vidat kokpunto AQUAPANEL   Maxi SB janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL  Cement Board Outdoor në konstruksion metalik (trashësi 
llamarine nga 0,8 deri 2,0 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila  garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas 
testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2 për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m2 për distancë 
nga akset e profileve 300 mm.  

®

Përparësitë e pllakës AQUAPANEL   Cement Board Outdoor
• Alternativë më e mirë krahasuar me ndërtimin masiv, zgjerim i ofertës së ndërtimit të thatë.
• E përdorshme në sistemet e fasadave të ventiluara – ose si veshje direkte e fasadës.
• E qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike – rezistente nga uji dhe mbetjeve të mykut.
• E qëndrueshme nga ndryshimet ngrirje-shkrirje.
• Robuste dhe e aftë të punojë nën ndikimin e presioneve të larta mekanike.
• Me përdorim universal.
• Ekologjike dhe biologjike.
• Jo e djegshme, Klasa e materialit të ndërtimit A1 sipas EN 13501
• Përpunohet thjeshtë. Prerja e pllakës përmes gërvishtjes dhe thyerjes. 

®
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131094*

Stuko për fuga  AQUAPANEL® - gri    

 
copë (thes 20kg) copë 48 copë/

paletë
20,00

kg/copë

49373*

Shirit-rrjetë fugëmbulues AQUAPANEL®  

copë (rrul 50m)
gjerësia 10 cm copë 12 copë/

kuti
0,62

kg/copë

59051*

Shirit-rrjetë armuese AQUAPANEL®  

copë (rrul 50m)
gjerësia 33 cm copë 12 copë./

kuti
3,60

kg/copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

102812*

Llaç ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – i bardhë   

copë (thes 25 kg) copë 42 copë/
paletë

25,00
kg/copë

49157*

Llaç ngjitës dhe armues AQUAPANEL®  

copë 42 copë/
paletë

25,50
kg/copë

102584*

Rrjetë armuese AQUAPANEL®

copë (rrul 50m)
gjerësi 1 m copë 30 copë/

paletë
8.30

kg/copë

49299*

Primer AQUAPANEL® për jashtë

copë (kovë 15 kg) copë 24 copë/
paletë

15,00
kg/copë

58548**

Membranë hidroizoluese AQUAPANEL® Tyvek®

copë (rrul 75m) copë 16 copë/
paletë

9,55
kg/copë

Masë stukuese me bazë çimento për stukimin  e plotë të 
fugave me dorë. E përshtatshme për  AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor (tavan) si dhe  Outdoor 
(mur+tavan). Gjithashtu e përshtatshme për stukimin e 
plotë të sipërfaqes AQUAPANEL® Cement Board Indoor  
dhe Outdoor deri në një shtresë prej 5 mm. Harxhimi 
materialit: Për fuga rreth 0,7 kg/m²; Për stukimin e 
sipërfaqes rreth 0,7 kg/m²/mm.

Shiriti-rrjetë fugëmbulues AQUAPANEL® është një rrjetë 
xhami me një shtresë rezistente nga bazat, që përdoret 
për stukimin e fugave në ambjente të brendshme (tavan)   
dhe në ambjente të jashtme, (tavane dhe mure). Ngjitet 
mbi stukon për fuga AQUAPANEL® - gri.
Harxhimi materialit: 2,1 m/m².

Shirit-rrjetë armuese AQUAPANEL® (33 cm) përdoret në 
ambjente të jashtme për përforcimin e fugave, në rast se 
pas vendosjes së llaçit ngjitës dhe armues AQUAPANEL®   
sipërfaqja do të trajtohet vetëm me bojë. Fugat pasi 
mbushen me stukon për fugat AQUAPANEL® - gri, mbulo-
hen me shiritin armues. Harxhimi materialit: 2,1 m/m².

Llaçi ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – i bardhë është 
një llaç me bazë çimento, me përmbajtje plastike për 
pllakat AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, të cilat do 
të trajtohen më tej me shtresë të hollë suvaje  Harxhimi 
materialit:  rreth 6,3 kg/m²/5mm trashësi shtrese ose 
4m²/thes. 

copë (thes 25 kg)

Llaçi ngjitës dhe armues AQUAPANEL® –  është një llaç 
me bazë çimento, me përmbajtje plastike për pllakat 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, të cilat do të 
trajtohen më tej me shtresë të hollë suvaje  Harxhimi 
materialit:  rreth 7,8 kg/m²/5mm trashësi shtrese ose  3,2 
kg/m²/thes. 

Rrjeta AQUAPANEL®  është një rrjetë xhami, rezistente ndaj 
bazave, me kuadrate 5x5mm dhe peshë 160 kg/m2.  
Përdoret për armimin e llaçit ngjitës dhe armues  
AQUAPANEL® - i bardhë (mure+tavan) dhe armimin e 
stukos për fugat AQUAPANEL®-gri (tavan).  Harxhimi materi-
alit: 1,10 – 1,15 m/m2 sipërfaqe të suvatuar.

Primer për ambjente të jashtme me aftësi të lartë rezistuese 
ndaj substancave bazike. Vendoset mbi llaçin armues dhe 
ngjitës për të përmirësuar aftësinë mbajtëse dhe për të 
njësuar aftësinë thithëse të sipërfaqes që do të trajtohet me 
shtresë të hollë suvaje (p.sh. suva minerale  AQUAPANEL® 
-e bardhë). Harxhimi materialit: 100 – 150 g/m2.

Membranë prej fibrash fine polietileni me strukturë të trashë. 
Ajo luan rolin e avull-frenueses nga jashtë-brenda në njërën 
anë dhe avull-difuzuese nga brenda-jashtë nga ana tjetër e 
saj, duke mundësuar frymëmarrjen e konstruksioneve të 
mureve. Ajo vendoset direkt pas pllakës AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor. Harxhimi materialit: rreth 1,1 m²/m².
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Sistemet AQUAPANEL® për mure dhe tavane në ambjente të brendshme

103612*

Pllakë AQUAPANEL® Cement Board Indoor 

1200X2400X12.5 mm

copë 30 copë/
paletë

15,00
kg/m2.

103614* 1200X2800     mm 5.21X

87319*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25
25 mm kuti

1000 
copë/
kuti

1,90 
kg/kuti

53500*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39
39 mm kuti

500 
copë/
kuti

1,47
kg/kuti

95644*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55
55 mm kuti

250 
copë/
kuti

1,00
kg/kuti

94730*

Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB25
25 mm kuti

250 
copë/
kuti

0,52
kg/kuti

58549*

Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB39
39 mm kuti

250 
copë/
kuti

1,45
kg/kuti

 
 
Përparësitë e pllakës AQUAPANEL® Cement Board Indoor

 

 

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine 0,8 - 2,0 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine 0,8 - 2,0 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

AQUAPANEL® Cement Board Indoor – shërben si një nënsipërfaqe solide dhe mbajtëse për ndërtimin e brendshëm. Pllaka përbëhet nga një 
bërthamë prej çimento Portland dhe materiale shtesë, e mbështjellë nga të dyja anët me rrjetë xhami. Nuk përmban komponent organik, nuk zhvillo-
hen mikroorganizma, këpurdha etj. Brinjët ballore janë të prera dhe brinjët gjatësore të përforcuara me rrjetë (easyEdge). Trashësia e pllakës është 
12,5 mm. Ajo ofron përparësi vendimtare në ambjentet me lagështi dhe me ujë referuar kostove  të  ulëta të montimit. Përveç kësaj pllaka 
AQUAPANEL® Cement Board Indoor ofron përparësi kuptimplotë lidhur me zë- dhe termo-izolimin.

Vidat vetëfiletuese AQUAPANEL Maxi SN  janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL Cement Board Indoor në kontruksion druri dhe metalik 
(trashësi llamarine nga 0,6 deri 0,7 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 
orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2  për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m2  për 
distancë nga akset e profileve 300 mm.

Vidat kokpunto AQUAPANEL Maxi SB janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL Cement Board Indoor në konstruksion metalik (trashësi 
llamarine nga 0,8 deri 2,0 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila ka garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas 
testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2  për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m2  për distancë 
nga akset e profileve 300 mm.

• Alternativë krahasuar me ndërtimin masiv, zgjerim i ofertës së ndërtimit të thatë.
• Qëndrueshmëri kundër  infektimit të mykut dhe kërpudhave.
• Mban 50 kg pllaka qeramike për m²
• Edhe veshjet vetëm një-shtresore janë shumë të përshtatshme për tu veshur me shtresa pllakash qeramike.
• E qëndrueshme nga uji dhe lagështia.
• Stabile, robuste, e fortë nga goditjet dhe jo e djegshme.
• Izolimi i të gjithë sipërfaqes në kushte normale nuk është i nevojshëm.
• Montim i thjeshtë dhe i lehtë.
• Ekologjike dhe biologjike.
• Prerja e pllakës nëpërmjet gërvishjes dhe thyerjes. 
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131094*

Stuko për fuga  AQUAPANEL® - gri    

 
copë (thes 20kg) copë 48 copë/

paletë
20,00

kg/copë

49373*

Shirit-rrjetë fugëmbulues AQUAPANEL®  

copë (rrul 50m)
gjerësia 10 cm copë 12 copë/

kuti
0,62

kg/copë

59051*

Shirit-rrjetë armuese AQUAPANEL®  

copë (rrul 50m)
gjerësia 33 cm copë 12 copë./

kuti
3,60

kg/copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

102812*

Llaç ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – i bardhë   

copë (thes 25 kg) copë 42 copë/
paletë

25,00
kg/copë

49157*

Llaç ngjitës dhe armues AQUAPANEL®  

copë 42 copë/
paletë

25,50
kg/copë

102584*

Rrjetë armuese AQUAPANEL®

copë (rrul 50m)
gjerësi 1 m copë 30 copë/

paletë
8.30

kg/copë

49299*

Primer AQUAPANEL® për jashtë

copë (kovë 15 kg) copë 24 copë/
paletë

15,00
kg/copë

58548**

Membranë hidroizoluese AQUAPANEL® Tyvek®

copë (rrul 75m) copë 16 copë/
paletë

9,55
kg/copë

Masë stukuese me bazë çimento për stukimin  e plotë të 
fugave me dorë. E përshtatshme për  AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor (tavan) si dhe  Outdoor 
(mur+tavan). Gjithashtu e përshtatshme për stukimin e 
plotë të sipërfaqes AQUAPANEL® Cement Board Indoor  
dhe Outdoor deri në një shtresë prej 5 mm. Harxhimi 
materialit: Për fuga rreth 0,7 kg/m²; Për stukimin e 
sipërfaqes rreth 0,7 kg/m²/mm.

Shiriti-rrjetë fugëmbulues AQUAPANEL® është një rrjetë 
xhami me një shtresë rezistente nga bazat, që përdoret 
për stukimin e fugave në ambjente të brendshme (tavan)   
dhe në ambjente të jashtme, (tavane dhe mure). Ngjitet 
mbi stukon për fuga AQUAPANEL® - gri.
Harxhimi materialit: 2,1 m/m².

Shirit-rrjetë armuese AQUAPANEL® (33 cm) përdoret në 
ambjente të jashtme për përforcimin e fugave, në rast se 
pas vendosjes së llaçit ngjitës dhe armues AQUAPANEL®   
sipërfaqja do të trajtohet vetëm me bojë. Fugat pasi 
mbushen me stukon për fugat AQUAPANEL® - gri, mbulo-
hen me shiritin armues. Harxhimi materialit: 2,1 m/m².

Llaçi ngjitës dhe armues AQUAPANEL® – i bardhë është 
një llaç me bazë çimento, me përmbajtje plastike për 
pllakat AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, të cilat do 
të trajtohen më tej me shtresë të hollë suvaje  Harxhimi 
materialit:  rreth 6,3 kg/m²/5mm trashësi shtrese ose 
4m²/thes. 

copë (thes 25 kg)

Llaçi ngjitës dhe armues AQUAPANEL® –  është një llaç 
me bazë çimento, me përmbajtje plastike për pllakat 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, të cilat do të 
trajtohen më tej me shtresë të hollë suvaje  Harxhimi 
materialit:  rreth 7,8 kg/m²/5mm trashësi shtrese ose  3,2 
kg/m²/thes. 

Rrjeta AQUAPANEL®  është një rrjetë xhami, rezistente ndaj 
bazave, me kuadrate 5x5mm dhe peshë 160 kg/m2.  
Përdoret për armimin e llaçit ngjitës dhe armues  
AQUAPANEL® - i bardhë (mure+tavan) dhe armimin e 
stukos për fugat AQUAPANEL®-gri (tavan).  Harxhimi materi-
alit: 1,10 – 1,15 m/m2 sipërfaqe të suvatuar.

Primer për ambjente të jashtme me aftësi të lartë rezistuese 
ndaj substancave bazike. Vendoset mbi llaçin armues dhe 
ngjitës për të përmirësuar aftësinë mbajtëse dhe për të 
njësuar aftësinë thithëse të sipërfaqes që do të trajtohet me 
shtresë të hollë suvaje (p.sh. suva minerale  AQUAPANEL® 
-e bardhë). Harxhimi materialit: 100 – 150 g/m2.

Membranë prej fibrash fine polietileni me strukturë të trashë. 
Ajo luan rolin e avull-frenueses nga jashtë-brenda në njërën 
anë dhe avull-difuzuese nga brenda-jashtë nga ana tjetër e 
saj, duke mundësuar frymëmarrjen e konstruksioneve të 
mureve. Ajo vendoset direkt pas pllakës AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor. Harxhimi materialit: rreth 1,1 m²/m².
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Sistemet AQUAPANEL® për mure dhe tavane në ambjente të brendshme

103612*

Pllakë AQUAPANEL® Cement Board Indoor 

1200X2400X12.5 mm

copë 30 copë/
paletë

15,00
kg/m2.

103614* 1200X2800     mm 5.21X

87319*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25
25 mm kuti

1000 
copë/
kuti

1,90 
kg/kuti

53500*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39
39 mm kuti

500 
copë/
kuti

1,47
kg/kuti

95644*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55
55 mm kuti

250 
copë/
kuti

1,00
kg/kuti

94730*

Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB25
25 mm kuti

250 
copë/
kuti

0,52
kg/kuti

58549*

Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB39
39 mm kuti

250 
copë/
kuti

1,45
kg/kuti

 
 
Përparësitë e pllakës AQUAPANEL® Cement Board Indoor

 

 

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine 0,8 - 2,0 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine 0,8 - 2,0 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

AQUAPANEL® Cement Board Indoor – shërben si një nënsipërfaqe solide dhe mbajtëse për ndërtimin e brendshëm. Pllaka përbëhet nga një 
bërthamë prej çimento Portland dhe materiale shtesë, e mbështjellë nga të dyja anët me rrjetë xhami. Nuk përmban komponent organik, nuk zhvillo-
hen mikroorganizma, këpurdha etj. Brinjët ballore janë të prera dhe brinjët gjatësore të përforcuara me rrjetë (easyEdge). Trashësia e pllakës është 
12,5 mm. Ajo ofron përparësi vendimtare në ambjentet me lagështi dhe me ujë referuar kostove  të  ulëta të montimit. Përveç kësaj pllaka 
AQUAPANEL® Cement Board Indoor ofron përparësi kuptimplotë lidhur me zë- dhe termo-izolimin.

Vidat vetëfiletuese AQUAPANEL Maxi SN  janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL Cement Board Indoor në kontruksion druri dhe metalik 
(trashësi llamarine nga 0,6 deri 0,7 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 
orë sipas testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2  për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m2  për 
distancë nga akset e profileve 300 mm.

Vidat kokpunto AQUAPANEL Maxi SB janë krijuar për fiksimin e pllakave AQUAPANEL Cement Board Indoor në konstruksion metalik (trashësi 
llamarine nga 0,8 deri 2,0 mm). Ato janë të mbuluara me një shtresë antikorruzive, e cila ka garanton një qëndrueshmëri nga korrozioni 500 orë sipas 
testit të sprucimit me kripë. Sasia e nevojshme e vidave: mur 15 copë/m2  për distancë nga akset e profileve 600 mm; tavan 25 copë/m2  për distancë 
nga akset e profileve 300 mm.

• Alternativë krahasuar me ndërtimin masiv, zgjerim i ofertës së ndërtimit të thatë.
• Qëndrueshmëri kundër  infektimit të mykut dhe kërpudhave.
• Mban 50 kg pllaka qeramike për m²
• Edhe veshjet vetëm një-shtresore janë shumë të përshtatshme për tu veshur me shtresa pllakash qeramike.
• E qëndrueshme nga uji dhe lagështia.
• Stabile, robuste, e fortë nga goditjet dhe jo e djegshme.
• Izolimi i të gjithë sipërfaqes në kushte normale nuk është i nevojshëm.
• Montim i thjeshtë dhe i lehtë.
• Ekologjike dhe biologjike.
• Prerja e pllakës nëpërmjet gërvishjes dhe thyerjes. 
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

49376*

Ngjitës poliuretani për fugat  AQUAPANEL®

për ambjente të brendshme
tub 310 ml copë 20 copë/

kuti
0,31

kg/copë

73789*
Primer për brenda AQUAPANEL®

copë (kovë 2,5 kg)

copë

108 copë/
paletë

2,90
kg/kovë

49279* copë (kovë 15 kg) 24 copë/
paletë

16,60
kg/kovë

82637*

Stuko patinuese Q4 Finish AQUAPANEL®
                                    

copë (kovë 20 kg) copë 24 copë/
paletë

20,20
kg/kovë.

131095*

Stuko për fugat dhe patinuese AQUAPANEL® - e bardhë 

copë (thes 20 kg) copë 48 copë/
paletë

20
kg/thes

102584*

Rrjetë armuese AQUAPANEL®

copë (rrul 50m)
gjerësi 1m copë 30 copë/

paletë
8,30

kg/copë

140026**
Dritare kontrolli AQUAPANEL® - speciale
Dritare kontrolli për zonat nën ndikimin e ujit me sprucim - p.sh.
dushe

400x400 mm copë 1 copë/
kuti

31,00
kg/copë

140027** Dritare kontrolli  AQUAPANEL® 
Dritare kontrolli për zonat me lagështi të lartë 400x400 mm copë 1 copë/

kuti
31,00

kg/copë

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Shërben për ngjitjen e fortë të fugave të pllakave 
AQUAPANEL® Cement Board Indoor në zonën e mureve. 
Harxhimi materialit: rreth 50ml/m² (rreth 25 ml/m fugë)

Një emulsion sintetik i gatshëm për paratrajtimin e pllakave 
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (tavan) dhe 
Floor, i cili garanton njëtrajtësimin e  aftësisë  thithëse  të 
sipërfaqes dhe një ngjitje maksimale të pllakave dhe 
suvasë . Harxhimi materialit:i paholluar 20 g/m²;  i holluar 
me ujë 1:1 50 g/m²; I holluar me ujë 1:2 100 g/m²

Stuko patinuese e gatshme dhe kundra ujit, e cila përdoret 
si veshje mbi pllakën AQUAPANEL® Cement Board 
Indoor. Harxhimi materialit: 1,7 kg/m²/mm trashësi shtrese.

Masë stukuese me bazë çimento për stukimin e fugave 
dhe patinimin e sipërfaqes në trashësi prej 5mm të 
pllakave AQUAPANEL® Cement Board Indoor (mur dhe 
tavan) dhe AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (tavan), 
para vendosjes së suvave dekorative ose lyerjes. Harxhimi 
materialit: 0,7 kg/m²/mm sipërfaqe të patinuar.

Rrjetë xhami, rezistente ndaj bazave, me kuadrate 5x5mm 
dhe peshë 160 kg/m2.  Përdoret për armimin e llaçit ngjitës 
dhe armues AQUAPANEL® - i bardhë (mure+tavan) dhe 
armimin e stukos për fugat AQUAPANEL® - gri (tavan). 
Harxhimi materialit: 1,10 – 1,15 m/m2  sipërfaqe të 
suvatuar.
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

49376*

Ngjitës poliuretani për fugat  AQUAPANEL®

për ambjente të brendshme
tub 310 ml copë 20 copë/

kuti
0,31

kg/copë

73789*
Primer për brenda AQUAPANEL®

copë (kovë 2,5 kg)

copë

108 copë/
paletë

2,90
kg/kovë

49279* copë (kovë 15 kg) 24 copë/
paletë

16,60
kg/kovë

82637*

Stuko patinuese Q4 Finish AQUAPANEL®
                                    

copë (kovë 20 kg) copë 24 copë/
paletë

20,20
kg/kovë.

131095*

Stuko për fugat dhe patinuese AQUAPANEL® - e bardhë 

copë (thes 20 kg) copë 48 copë/
paletë

20
kg/thes

102584*

Rrjetë armuese AQUAPANEL®

copë (rrul 50m)
gjerësi 1m copë 30 copë/

paletë
8,30

kg/copë

140026**
Dritare kontrolli AQUAPANEL® - speciale
Dritare kontrolli për zonat nën ndikimin e ujit me sprucim - p.sh.
dushe

400x400 mm copë 1 copë/
kuti

31,00
kg/copë

140027** Dritare kontrolli  AQUAPANEL® 
Dritare kontrolli për zonat me lagështi të lartë 400x400 mm copë 1 copë/

kuti
31,00

kg/copë

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Shërben për ngjitjen e fortë të fugave të pllakave 
AQUAPANEL® Cement Board Indoor në zonën e mureve. 
Harxhimi materialit: rreth 50ml/m² (rreth 25 ml/m fugë)

Një emulsion sintetik i gatshëm për paratrajtimin e pllakave 
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (tavan) dhe 
Floor, i cili garanton njëtrajtësimin e  aftësisë  thithëse  të 
sipërfaqes dhe një ngjitje maksimale të pllakave dhe 
suvasë . Harxhimi materialit:i paholluar 20 g/m²;  i holluar 
me ujë 1:1 50 g/m²; I holluar me ujë 1:2 100 g/m²

Stuko patinuese e gatshme dhe kundra ujit, e cila përdoret 
si veshje mbi pllakën AQUAPANEL® Cement Board 
Indoor. Harxhimi materialit: 1,7 kg/m²/mm trashësi shtrese.

Masë stukuese me bazë çimento për stukimin e fugave 
dhe patinimin e sipërfaqes në trashësi prej 5mm të 
pllakave AQUAPANEL® Cement Board Indoor (mur dhe 
tavan) dhe AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (tavan), 
para vendosjes së suvave dekorative ose lyerjes. Harxhimi 
materialit: 0,7 kg/m²/mm sipërfaqe të patinuar.

Rrjetë xhami, rezistente ndaj bazave, me kuadrate 5x5mm 
dhe peshë 160 kg/m2.  Përdoret për armimin e llaçit ngjitës 
dhe armues AQUAPANEL® - i bardhë (mure+tavan) dhe 
armimin e stukos për fugat AQUAPANEL® - gri (tavan). 
Harxhimi materialit: 1,10 – 1,15 m/m2  sipërfaqe të 
suvatuar.

SHËNIME
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 6

45

Profilet Knauf

Profile Knauf CW 
Profile Knauf UW 
Profile Knauf CD
Profile Knauf UD
Profile Knauf UA
Profile Knauf MW

Profile Knauf
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 6

45

Profilet Knauf

Profile Knauf CW 
Profile Knauf UW 
Profile Knauf CD
Profile Knauf UD
Profile Knauf UA
Profile Knauf MW

Profile Knauf

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

45
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4840* 2500 mm

lidhje
e vogël

8 
copë/lidhje

e vogël 

128 

73,00
kg/100 m

3251* 2600 mm

3252* 2750 mm

24586* 2800 mm

3253 3000 mm

3255* 3500 mm

3258 4000 mm

40407* 5000 mm

7672* gjatësi speciale

Profilet Knauf CW 50 
sipas DIN 18182-1/ EN 14195

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

176320* 2500 mm

8 

120
copë/lidhje
e madhe

85,00
kg/100 m

176321* 2600 mm

60923* 2750 mm

2458 2800 mm

176324 3000 mm

176326* 3500 mm

244833* 3750 mm

176327 4000 mm

60939* 4500 mm

244668* 5000 mm

244669* 6000 mm

7673* gjatësi speciale

4642* 2500 mm

8 

97,00
kg/100 m

3270* 2600 mm

24589 2800 mm

176332 3000 mm

176334* 3500 mm

3277* 4000 mm

3278 4500 mm

60949* 5000 mm

7675* gjatësi speciale

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Profil Knauf CW 50 
Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 
mm dhe gjerësi x lartësi 50 x 50mm. Shërbejnë për 
ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të 
veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa 
fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara 
të përdoren në ambjente të jashtme.

copë/lidhje
e madhe

Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 
mm dhe gjerësi x lartësi 75 x 50mm. Shërbejnë për 
ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të 
veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa 
fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara 
të përdoren në ambjente të jashtme.

Profil Knauf CW 75

lidhje
e vogël

copë/lidhje
e vogël 

Profil Knauf CW 100
Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 
mm dhe gjerësi x lartësi 100 x 50mm. Shërbejnë për 
ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të 
veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa 
fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara 
të përdoren në ambjente të jashtme.

lidhje
e vogël

copë/lidhje
e vogël 

80
copë/lidhje
e madhe
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4840* 2500 mm

lidhje
e vogël

8 
copë/lidhje

e vogël 

128 

73,00
kg/100 m

3251* 2600 mm

3252* 2750 mm

24586* 2800 mm

3253 3000 mm

3255* 3500 mm

3258 4000 mm

40407* 5000 mm

7672* gjatësi speciale

Profilet Knauf CW 50 
sipas DIN 18182-1/ EN 14195

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

176320* 2500 mm

8 

120
copë/lidhje
e madhe

85,00
kg/100 m

176321* 2600 mm

60923* 2750 mm

2458 2800 mm

176324 3000 mm

176326* 3500 mm

244833* 3750 mm

176327 4000 mm

60939* 4500 mm

244668* 5000 mm

244669* 6000 mm

7673* gjatësi speciale

4642* 2500 mm

8 

97,00
kg/100 m

3270* 2600 mm

24589 2800 mm

176332 3000 mm

176334* 3500 mm

3277* 4000 mm

3278 4500 mm

60949* 5000 mm

7675* gjatësi speciale

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Profil Knauf CW 50 
Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 
mm dhe gjerësi x lartësi 50 x 50mm. Shërbejnë për 
ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të 
veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa 
fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara 
të përdoren në ambjente të jashtme.

copë/lidhje
e madhe

Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 
mm dhe gjerësi x lartësi 75 x 50mm. Shërbejnë për 
ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të 
veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa 
fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara 
të përdoren në ambjente të jashtme.

Profil Knauf CW 75

lidhje
e vogël

copë/lidhje
e vogël 

Profil Knauf CW 100
Profile llamarine të zinkuara me trashësi llamarine 0,6 
mm dhe gjerësi x lartësi 100 x 50mm. Shërbejnë për 
ndërtimin e konstruksionit metalik të mureve ndarës, të 
veshjeve të murit me konstruksion, të tavaneve të pa 
fiksuara në soletë etj. Profilet CW nuk janë të përcaktuara 
të përdoren në ambjente të jashtme.

lidhje
e vogël

copë/lidhje
e vogël 

80
copë/lidhje
e madhe

47

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		



48545454

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Përshkrimi artikullit Dimensionet

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

Përshkrimi artikullit Dimensionet

176336 3000 mm 38 
kg/100 m

3292* 2600 mm

58,00 
kg/100 m

60135 3000 mm

3294 4000 mm

7683* gjatësi speciale

159805 4000 mm lidhje
e vogël

12
copë/lidhje

e vogël

180
copë/lidhje
e madhe

60,00 
kg/100 m

3376 4000 mm 72,00
kg/ 100m

151787 4000 mm 84,00 
kg/100 m

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Profilet Knauf UW 

Profil Knauf UW 50
Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 
50x40mm. Shërben si profil perimetral, i cili së bashku 
me profilin CW ndërtojnë konstruksionet metalike të 
mureve ndarëse, veshjet e murit, ndërtimin e puseve 
teknike etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në 
ambjente të jashtme.

Profil Knauf UW 75
Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 
75x40mm. Shërben si profil perimetral, i cili së bashku 
me profilin CW ndërtojnë konstruksionet metalike të 
mureve ndarëse, veshjet e murit, ndërtimin e puseve 
teknike etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në 
ambjente të jashtme.

lidhje
e vogël

8 
copë/lidhje

e vogël

120
copë/lidhje
e madhe

Profil Knauf UW 75
Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 
100x40mm. Shërben si profil perimetral, i cili së bashku 
me profilin CW ndërtojnë konstruksionet metalike të 
mureve ndarëse, veshjet e murit, ndërtimin e puseve 
teknike etj. Nuk është i paracaktuar të përdoret në 
ambjente të jashtme.

lidhje
e vogël

8 
copë/lidhje

e vogël

80
copë/lidhje
e madhe

Profilet Knauf CD

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Profil Knauf CD 
Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 
60x27mm. Shërbejnë si profile kryesore dhe mbajtëse të 
konstruksionit të tavaneve me pllakë gipsi, veshje 
nën-çati, si profile vertikale të veshjes së murit me 
konstruksion, etj.Nuk është i paracaktuar të përdoret në 
ambjente të jashtme.

lidhje
e vogël

12 
copë/lidhje

e vogël

180
copë/lidhje
e madhe

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Profil Knauf UD 
Profil llamarine me trashësi 0,6mm gjerësi x lartësi 
28x27mm. Shërbejnë si profile perimetral dhe së bashku 
me profilet CD ndërtojnë konstruksionet e tavaneve me 
pllakë gipsi, veshje nën-çati, etj. Nuk është i paracaktuar 
të përdoret në ambjente të jashtme.

lidhje
e vogël

12 
copë/lidhje

e vogël

280
copë/lidhje
e madhe

Profilet Knauf UD

48

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		



49555555

Profilet metalike me seksion M përdoren për ndërtimin e sistemeve të mureve me kërkesa të larta zëizoluese. Nga përdorimi i tyre në vend të profi-
leve CW, aftësia zëizoluese rritet me 1 dB 

3354* 2750X2,0 mm

lidhje 200,00 
kg/100 m

3355* 3000X2,0 mm

3357* 3500X2,0 mm

3359* 4000X2,0 mm

3360* 4500X2,0 mm

3397* 5000X2,0 mm

46837* 6000X2,0 mm

75275**

3364* 3000X2,0 mm

lidhje 237,00 
kg/100 m

3366* 3500X2,0 mm

3368* 4000X2,0 mm

7395* 5000X2,0 mm

75276**

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit

Përshkrimi artikullit

Dimensionet
Njësia

minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Dimensionet
Njësia

minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3343*

 

2600X2,0 mm

lidhje
 

189,00
kg/100 m

3345* 3000X2,0 mm

3347* 3500X2,0 mm

3349* 4000X2,0 mm

75274** gjatësi speciale

gjatësi speciale

gjatësi speciale

38693** gjatësi speciale Min. 
(500m)

8 copë./
lidhje

1,036 
kg/m

38699**
gjatësi speciale Min. 

(500m)
8 copë./

lidhje 1,1 kg/m

Profile Knauf UA

Profile Knauf UA 50*
Profile metalike veçanërisht stabile me trashësi 2 mm dhe 
gjerësi x lartësi 50x40 mm. Përdoren për ndërtimin e 
konstruksionit të dyerve (e domosdoshme për gjatësi muri 
mbi 2,60 m, gjerësi dere mbi 88,5 cm ose peshë flete dere 
mbi 25 kg) dhe për ndërtimin e murit për instalime për 
konstruksionet mbajtëse për WC dhe bide. 

Profile Knauf UA 75*
Profile metalike veçanërisht stabile me trashësi 2 mm dhe 
gjerësi x lartësi 75x40 mm. Përdoren për ndërtimin e 
konstruksionit të dyerve (e domosdoshme për gjatësi muri 
mbi 2,60 m, gjerësi dere mbi 88,5 cm ose peshë flete dere 
mbi 25 kg) dhe për ndërtimin e murit për instalime për 
konstruksionet mbajtëse për WC dhe bide. 

Profile Knauf UA 100*
Profile metalike veçanërisht stabile me trashësi 2 mm dhe 
gjerësi x lartësi 100x40 mm. Përdoren për ndërtimin e 
konstruksionit të dyerve (e domosdoshme për gjatësi muri 
mbi 2,60 m, gjerësi dere mbi 88,5 cm ose peshë flete dere 
mbi 25 kg) dhe për ndërtimin e murit për instalime për 
konstruksionet mbajtëse për WC dhe bide. 

4 copë/
lidhje

4 copë/
lidhje

6 copë/
lidhje

Profile Knauf MW

Profile llamarine me trashësi 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 
75x50 mm. Përdoret për ndërtimin e mureve ndarës i cili 
në kombinim me pllakat piano/Diamant dhe  Silentboard 
ofron një zëizolim më të lartë.  

Profile llamarine me trashësi 0,6 mm dhe gjerësi x lartësi 
75x50 mm. Përdoret për ndërtimin e mureve ndarës i cili 
në kombinim me pllakat piano/Diamant dhe  Silentboard 
ofron një zëizolim më të lartë.  

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
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59

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 7
Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Shiritat fugëmbulues
Vidat
Upat

51



59

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 7
Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Shiritat fugëmbulues
Vidat
Upat

51

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat fugëmbulues, vidat, upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

51





53616161

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3467 Shirit gome izoluese

copë (rrul 30m) copë

30 copë/
kuti

 0,36
kg/copë 

3468  0,45
kg/copë 

3469  0,69
kg/copë 

3470  0,93
kg/copë 

3690

Shirit për mbrojtjen e këndeve Alux
copë (rrul 30,4m) copë 10 copë/

kuti
 1,00

kg/copë 

140195*

Shirit letër për mbrojtjen e këndeve
copë (rrul 30,5m) kuti  6,00

kg/kuti  

3695 Shirit letër fugëmbulues copë (rrul 23m) kuti  0,20 
kg/copë 

3696 copë (rrul 75m) kuti  0,60
kg/copë 

3697 copë (rrul 150m) kuti  0,84 
kg/copë

3698 copë (rrul 25m) kuti  0,06
kg/copë 

 
Shirit Knauf Trennfix 

copë (rrul 50m) copë  0,40
kg/copë  

3480

Shirit ndarës vetngjitës

copë (rrul 66m) copë  0,16
kg/copë 

Teknika e punës - Shiritat

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Shirit gome izolues Knauf me elasticitet të vazhdueshëm,
është  vetngjitës  nga  njëra  anë, ruan aftësinë elastike 
edhe në temperatura shumë të ulta -80°, e qëndrueshme 
nga uji, kriprat, myku, këpurdhat, oksidimi, rrezet UV, 
acidet e lehta, kushtet e motit. Përdoret për të zëizoluar  
bashkimet të mureve të lehta ndarës dhe tavaneve me 
elementët konstrukstiv kufitar (mur, tavan, dysheme). 
Ofrohet në gjerësi 30/50/95/70 mm.

18 copë/
kuti

12 copë/
kuti

10 copë/
kuti

Shirit i  zinkuar  nga  njëra anë dhe me letër nga ana tjetër. 
Përdoret për kënde të brendshme dhe të jashtme; zbatohet 
në muret me konstruksion metalik. Gjerësi 52 mm. 

Shirit letër për përforcimin e këndeve të brendshme dhe të 
jashtme të këndeve të ndryshme. Gjerësia e shiritit 6,35 
cm; ofron kënde të pastra dhe të qëndrueshme. 

12 copë/
kuti

Shiriti fugëmbulues prej letre speciale për të armuar fugat 
gjatë stukimit të bashkimit të dy pllakave gipskartoni dhe 
pllakave gips-fibër, si shirit mbrojtës gjatë riparimeve të 
plasaritjeve të suave të brendshme dhe sipërfaqeve të 
pllakave të gipsit.

20 copë/
kuti

10 copë/
kuti

20 copë/
kuti

40 copë/
kuti

Shirit fibër-xhami fugëmbulues
Shiriti fugëmbulues prej fibër-xhami. Rekomandohet për 
sistemet e thata me kërkesë të mbrojtjes nga zjarri. Mënyra 
e zbatimit: vendoset mbi fugë pasi fuga të jetë mbushur me 
material stukues, stukohet me të njëjtin material. 

Shirit rrjet fugëmbulues
Për përforcimin e këndeve të brendshme me kërkesa të 
veçanta. Shiriti vetngjitës lehtëson stukimin e fugave. I 
përshtatshëm për ambjente të brendshme në tavane, mure 
dhe nënçati. I përdorshëm gjithashtu për riparimin e 
plasaritjeve. Mënyra e zbatimit. Shiriti garzë vendoset pasi 
fuga është mbushur bollshëm me material stukues, 
presohet në të dhe në vijim stukohet me të njëjtin material.

 Shirit  letre  me  gjerësi  65  mm,  me  material ngjitës në 
njërën anë. Përdoret si shirit ndarës tek bashkimet e 
sipërfaqeve të ndërtimit të thatë më element konstruktiv 
masiv; ndërmjet sipërfaqeve të ndërtimit të thatë për të 
arritur një ndarje të rrëshqitshme; si ndarje nga sipërfaqet e 
suvatuara. Shiriti ngjitet nga ana  vetëngjitëse  në anën e 
jashtme të profileve CW, UW ose UD në mënyrë që pjesa 
e mbetur e shiritit të zgjatet mundësisht sa më shumë 
deri te veshja me pllakë.

Shirit ndarës vetngjitës më gjerësi 50 mm. Shërben për të 
stukuar dhe krijuar bashkime pa plasaritje të dy element-
eve konstruktivë prej materialesh ndërtimi të ndryshme. Në 
bashkimet mur-mur, tavan-mur. Pasi bashkimet mbushen 
me stuko, pjesa e mbetur e pambuluar e shiritit pritet për të 
krijuar një linjë lineare të padukshme.   

30 copë/
kuti

36 copë/
kuti

5403

5404

copë (rrul 50m)

copë (rrul 90m)

copë  0,06
kg/copë

copë  0,30
kg/copë

48 copë/
kuti

24 copë/
kuti

57871*

53

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		



54626262

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3503* SN 3,5 x 30 mm kuti
1000
copë/
kuti  

11829* FN 4,3x35 mm

kuti

500 copë/
kuti

11828* FN 4,3x65 mm 250 copë/
kuti

3504 TN25 mm

kuti
1000

1,34
kg/kuti 

3505 TN35 mm  

3506 TN45 mm  

3507* TN55 mm  

80158* TN70 mm  

9879* TN90 mm  

3508 TB25 mm

kuti
1000

3509 TB35 mm  

3510* TB45 mm  

3512
Vidë për llamarinë LN 

LN 3,5x9 mm kuti
1000

61058

Vidë për llamarinë LB 
LB 3,5x9,5 mm kuti 100 copë/

kuti

Fiksuesit - Vidat

60480*

Vidë për pllakat Vidiwall

3,9 x 22 mm kuti

1000 
60482* 3,9 x 30 mm kuti

75984* 3,9 x 45 mm kuti

87319*

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN25
25 mm kuti

1000 
copë/
kuti

53500*

Vidë vetfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN39
39 mm kuti

95644**

Vidë vetëfiletuese AQUAPANEL® Maxi SN55
55 mm kuti

94730**
Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB25

25 mm kuti 250 copë/
kuti

58549**
Vidë kokpunto AQUAPANEL® Maxi SB39

39 mm kuti

Vidë vetëfiletuese SN
Vidë me kokë të ulët, e filetuar vetëm në gjysmën e 
gjatësisë. Rekomandohet të përdoret për fiksimin e 
pllakave Cleaneo® Akustik në konstruksion metalik. 

Vidë universale FN
Vidë universale, me dy filetura me diametër të ndryshëm, 
për fiksimin e tavanit nën tavan dhe fiksimitn e varësve në 
binar druri dhe llamarinë. 

Vidë vetëfiletuese TN
Vidë me fileturë në të gjithë gjatësinë; për fiksimin e 
pllakave të kartongipsit në profile metalike me trashësi  deri                
0,7 mm si dhe për fiksimin e varësve në binar druri.

Vidë kokpunto TB
Vidë me fileturë në të gjithë gjatësinë; për fiksimin e 
pllakave të kartongipsit në profile metalike me trashësi nga 
0,7 mm deri 2,25 mm.

1,70
kg/kuti 

2,00
kg/kuti 

1,60
kg/copë 

1,76
kg/kuti 

2,15
kg/kuti 

2,62
kg/kuti 

6,43
kg/kuti 

7,83
kg/kuti 

1,51
kg/kuti 

2,01
kg/kuti 

2,40
kg/kuti 

1,02
kg/kuti 

0,09
kg/kuti 

1,30
kg/kuti 

1,90
kg/kuti 

2,33
kg/kuti 

1,90
kg/kuti 

1,47
kg/kuti 

1,00
kg/kuti 

0,52
kg/kuti 

1,15
kg/kuti 

250 copë/
kuti

250 copë/
kuti

500 copë/
kuti

copë/
kuti

copë/
kuti

copë/
kuti

copë/
kuti

Vidë me filaturë në të gjithë gjatësinë; për fiksimin e 
profileve metalike me trashësi llamarine deri në 0,7 mm.

Vidë me fileturë në të gjithë gjatësinë; me majë punto; për 
fiksimin e profileve metalike me trashësi llamarine nga 0,7 
mm deri 2,25 mm.

Vidë me kokë të ulët; me dopio fileturë me diametër të 
ndryshme

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi
llamarine deri 0,7 mm. Të veshura me një shtresë të
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të veshura  me  një  shtresë  të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine deri 0,7 mm. Të mbuluara me një shtresë të 
veçantë anti-korruzive.

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine 0,8-2,0 mm. Me shtresë të veçantë anti-korruzive 

Për fiksimin e pllakave në profile metalike me trashësi 
llamarine 0,8-2,0 mm. Me shtresë të veçantë anti-korruzive 
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55636363

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Përshkrimi artikullit Dimensionet

60490* Upë metalike për varje ngarkesash
 për varje ngarkese në pllaka me trashësi 1x6,5; 1x9,5; 1x12,5) 4x13

kuti 50 copë/
kuti

0,40
kg/kuti

60491* Upë metalike për varje ngarkesash
për varje ngarkese në pllaka me trashësi 2x12,5; 1x15,0 4x24

60492* Upë metalike për varje ngarkesash
për varje ngarkese në pllaka me trashësi 3x12,5 4x38

60485* Upë metalike për varje ngarkesash
për varje ngarkese në pllaka me trash. 1x 6,5; 1x9,5; 1x12,5; 1x15,0 5x16

60486* Upë metalike për varje ngarkesash
për varje ngarkese në pllaka me trash. 2x12, 5; 2x15,0 5x32

60487* Upë metalike për varje ngarkesash
për varje ngarkese në pllaka me trash. 1x6,5; 1x9,5; 1x12,5; 1x15,0 6x16

60489* Upë metalike për varje ngarkesash
për varje ngarkese në pllaka me trash.. 2x12,5; 2x15,0 6x32

3537 Vidë me upë plastike Knauf K6/35* K6/35 mm kuti

3539* 8/80 mm kuti  

3538* 8/100 mm kuti

5216
Gozhdë për tavan Knauf   

6x35 mm kuti

131376

Upë metalike për varje ngarkesash Hartmut

M5x60 kuti 50 copë/
kuti

Upa

Masa izoluese

Masë izoluese Knauf Trennwandkitt

copë (550 ml në qese 
PE)

copë
copë (550 

ml në
qese PE)

 0,92
kg/copë

4657* Pistoletë për Knauf Trennwandkitt kuti (1 copë) - kuti
1 copë

 1,00
kg/copë

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

për fiksimin e profileve perimetral në mur, tavan, dysheme
Vidë me upë plastike Knauf L8/80* 
për fiksimin e profileve perimetral në mur, tavan, dysheme
Vidë me upë plastike Knauf L8/100* 
për fiksimin e profileve perimetral në mur, tavan, dysheme

Përbëhet prej metali dhe plastika me vidën përkatëse 
(M5x60). Fikson ngarkesa në mure me konstruksion druri dhe 
metalike deri në 65 kg çdo upë; në tavane të varura fiksohen 
ngarkesa 6 kg për çdo upë dhe 6 kg për çdo metër gjatësi  
pllakë gipsi. E përshtatshme për çdo lloj trashësie pllake.

Për fiksimin e sistemeve të thata (tavan, mur) në sipërfaqe 
betoni.

0,50
kg/kuti

0,60
kg/kuti

0,82
kg/kuti

1,00
kg/kuti

1,10
kg/kuti

1,40
kg/kuti

0,42
kg/kuti

0,70
kg/kuti

0,85
kg/kuti

1,10
kg/kuti

1,10
kg/kuti

100 copë/
kuti

50 copë/
kuti

50 copë/
kuti

100 copë/
kuti

Masë e gatshme e ngurtë, me lidhje dispersioni me karakter-
istik plasto-elastike edhe pas avullimit të ujit në përmbajtjen e 
masës. Shërben për izolimin e urave të transmetimit të zërit 
tek bashkimet ndërmjet sistemeve të thata dhe elementëve 
konstruktiv kufitar. Masa izoluese vendoset në dy rreshta  në 
pjesën e poshtme të profileve perimetral CW/UW.

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3461*

55

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 8
Aksesorë për profil UA dhe CD

Aksesorë për profil UA
Aksesorë për profil CD

57

Profile speciale për 
sisteme të thata

Profile speciale

Aksesorë për profil UA dhe CD. 
Profile speciale për sisteme të thata
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 8
Aksesorë për profil UA dhe CD

Aksesorë për profil UA
Aksesorë për profil CD

57

Profile speciale për 
sisteme të thata

Profile speciale

Aksesorë për profil UA dhe CD. 
Profile speciale për sisteme të thata

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë për profil UA dhe CD.
Profile speciale për sisteme të thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

57
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3454 Ele fiksuese për profil UA 50

kuti = 4 copë dhe
10 upa kuti 1 set/

kuti3455

3456

3392* 100 copë/kuti kuti 100 copë/
kuti

5,30
kg/kuti

68986*

Lidhëse kryq për bashkimin e profilit UA 50 dhe CD 

100 copë/kuti kuti

Përshkrimi artikullit Dimensionet

3408* gjerësi fllanxhe
50 – 85 mm

kuti60454* 85 – 130 mm

3409* 130 – 210 mm

3391* 100 copë/kuti kuti 5,30
kg/kuti

3406 100 copë/kuti kuti 100 copë/
kuti

Aksesorë për profil UA

Aksesorë për profil CD

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

për fiksimin e profileve CW/UA 50 në dysheme dhe tavan

Ele fiksuese për profil UA 75
për fiksimin e profileve CW/UA 75 në dysheme dhe tavan

Ele fiksuese për profil UA 100
për fiksimin e profileve CW/UA 100 në dysheme dhe tavan

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

100 copë/
kuti

1,40
kg/kuti

1,00
kg/kuti

0,70
kg/kuti

Varëse Nonius për profil UA 50
Varëse për profilin UA50. Për tavane të varura me kërkesa 
të larta të mbrojtjes nga zjarri. Me aftësi të lartë mbajtëse 
0,40 kN. Ofrohet bashkë me Nonius kapësen dhe paketo-
het e papërthyer. 

Bashkon kryq në kënd 90° profilin UA si profil primar dhe 
profilin CD si profil sekondar në konstruksionin e tavanit 
me pllakë gipsi Knauf. E pajisur me një klip për të garan-
tuar një siguri të plotë gjatë montimit. Paketohet e papër-
thyer.

Klip për fiksimin në profilet e çelikut
Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e 
veshjeve zjarrduruese të kollonave mbajtë dhe 
mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H).

gjerësi fllanxhe

gjerësi fllanxhe

Varëse Nonius për profil CD 60/27 
Varëse për profilin CD 60/27. Për tavane të varura me 
kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Me aftësi të lartë 
mbajtëse 0,40 kN. Ofrohet bashkë me Nonius kapësen 
dhe paketohet e papërthyer. 

Për fiksimin direkt të profilit kryesor CD të konstruksionit të 
tavanit me pllakë gipsi në soletën e tavanit (Sistemi Knauf 
D112); për fiksimin e profilit në vertikal CD në mur për 
veshjen e murit me konstruksion (Sistemi Knauf W623).

Varëse direkte për profil CD 60/27

100 copë/
kuti

6,50
kg/kuti

3,80
kg/kuti

3,60
kg/kuti

3,50
kg/kuti

100 copë/
kuti

2,55
kg/kuti



59676767

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3454 Ele fiksuese për profil UA 50

kuti = 4 copë dhe
10 upa kuti 1 set/

kuti3455

3456

3392* 100 copë/kuti kuti 100 copë/
kuti

5,30
kg/kuti

68986*

Lidhëse kryq për bashkimin e profilit UA 50 dhe CD 

100 copë/kuti kuti

Përshkrimi artikullit Dimensionet

3408* gjerësi fllanxhe
50 – 85 mm

kuti60454* 85 – 130 mm

3409* 130 – 210 mm

3391* 100 copë/kuti kuti 5,30
kg/kuti

3406 100 copë/kuti kuti 100 copë/
kuti

Aksesorë për profil UA

Aksesorë për profil CD

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

për fiksimin e profileve CW/UA 50 në dysheme dhe tavan

Ele fiksuese për profil UA 75
për fiksimin e profileve CW/UA 75 në dysheme dhe tavan

Ele fiksuese për profil UA 100
për fiksimin e profileve CW/UA 100 në dysheme dhe tavan

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

100 copë/
kuti

1,40
kg/kuti

1,00
kg/kuti

0,70
kg/kuti

Varëse Nonius për profil UA 50
Varëse për profilin UA50. Për tavane të varura me kërkesa 
të larta të mbrojtjes nga zjarri. Me aftësi të lartë mbajtëse 
0,40 kN. Ofrohet bashkë me Nonius kapësen dhe paketo-
het e papërthyer. 

Bashkon kryq në kënd 90° profilin UA si profil primar dhe 
profilin CD si profil sekondar në konstruksionin e tavanit 
me pllakë gipsi Knauf. E pajisur me një klip për të garan-
tuar një siguri të plotë gjatë montimit. Paketohet e papër-
thyer.

Klip për fiksimin në profilet e çelikut
Për të fiksuar nën-konstruksionin metalik në sistemet e 
veshjeve zjarrduruese të kollonave mbajtë dhe 
mbështetëse prej çeliku (profile tipi: I dhe H).

gjerësi fllanxhe

gjerësi fllanxhe

Varëse Nonius për profil CD 60/27 
Varëse për profilin CD 60/27. Për tavane të varura me 
kërkesa të larta të mbrojtjes nga zjarri. Me aftësi të lartë 
mbajtëse 0,40 kN. Ofrohet bashkë me Nonius kapësen 
dhe paketohet e papërthyer. 

Për fiksimin direkt të profilit kryesor CD të konstruksionit të 
tavanit me pllakë gipsi në soletën e tavanit (Sistemi Knauf 
D112); për fiksimin e profilit në vertikal CD në mur për 
veshjen e murit me konstruksion (Sistemi Knauf W623).

Varëse direkte për profil CD 60/27

100 copë/
kuti

6,50
kg/kuti

3,80
kg/kuti

3,60
kg/kuti

3,50
kg/kuti

100 copë/
kuti

2,55
kg/kuti
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		



60686868

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3395*

Varëse Nonius - pjesa e sipërme  

30 cm kuti 5,50
kg/kuti 

3396* 40 cm kuti

3397* 50 cm kuti 100 buc./
cutie

3398* 60 cm kuti

3399* 70 cm kuti

3400* 80 cm kuti

3401* 90 cm kuti 100 copë/
kuti

3402* 100 cm kuti 100 copë/
kuti

3393*

Varëse Nonius për CD-pjesa e poshtme

100 copë /kuti kuti

61947*

Varëse Nonius-pjesa e sipërme për ambjente me lagështi

30 cm kuti

61948* 40 cm kuti

61949 50 cm kuti

61950 60 cm kuti

61955 70 cm kuti

61951 80 cm kuti

61952 90 cm kuti

61946* 100 cm kuti

61945

Varëse Nonius-pjesa e poshtme për ambjente me lagështi

100 copë /kuti kuti 100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

7,10
kg/kuti 

8,50
kg/kuti 

10,00
kg/kuti 

11,50
kg/kuti 

13,00
kg/kuti 

14,50
kg/kuti 

16,00
kg/kuti 

4,40
kg/kuti 

5,50
kg/kuti 

7,10
kg/kuti 

8,50
kg/kuti 

10,00
kg/kuti 

11,50
kg/kuti 

13,00
kg/kuti 

14,50
kg/kuti 

16,00
kg/kuti 

4,40
kg/kuti 

Përbën pjesën e sipërme të sistemit varës Nonius. Kjo 
pjesë në kombinim me varësen Nonius-pjesa e poshtme 
ose me varësen Nonius shërben për të varur tavane me 
kërkesa të mbrojtjes nga zjarri dhe ka klasë të aftësisë 
mbajtëse 0,40 kN. Mundësi varje e tavanit deri në 4m. 

Përbën pjesën e poshtme të sistemit varës Nonius. 
Shërben për të varur profilin kryesor CD të konstruksionit 
të tavanit me pllakë gipsi. Klasa e aftësisë mbajtëse 0,40 
kN. Përdoret për tavane me kërkesa të larta të mbrojtjes 
nga zjarri. Për plotësimin e kërkesave të larta fiksimi i 
varëses në profilin CD kryhet me 2 vida për llamarinë LB 
3,5 x 9,5.

Varëse me një shtresë ekstra anti-korruzive të një klase 
korruzive C. Për tu përdorur në ambjente me lagështi 
relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis 
me përmbajtje kripe në ajër. Përbën pjesën e sipërme të 
sistemit varës Nonius. Shërben për të varur tavane me 
kërkesa të mbrojtjes nga zjarri dhe ka klasë të aftësisë 
mbajtëse 0,40 kN. 

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

Varëse me një shtresë ekstra anti-korruzive të një klase 
korruzive C. Për tu përdorur në ambjente me lagështi 
relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis 
me përmbajtje kripe në ajër. Shërben për të varur profilin 
kryesor CD 60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë 
gipsi. Klasa e aftësisë mbajtëse 0,40 kN. Fiksimi i varëses 
në profilin CD kryhet me 2 vida për llamarinë LB 3,5 x 9,5.
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61686868

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3395*

Varëse Nonius - pjesa e sipërme  

30 cm kuti 5,50
kg/kuti 

3396* 40 cm kuti

3397* 50 cm kuti 100 buc./
cutie

3398* 60 cm kuti

3399* 70 cm kuti

3400* 80 cm kuti

3401* 90 cm kuti 100 copë/
kuti

3402* 100 cm kuti 100 copë/
kuti

3393*

Varëse Nonius për CD-pjesa e poshtme

100 copë /kuti kuti

61947*

Varëse Nonius-pjesa e sipërme për ambjente me lagështi

30 cm kuti

61948* 40 cm kuti

61949 50 cm kuti

61950 60 cm kuti

61955 70 cm kuti

61951 80 cm kuti

61952 90 cm kuti

61946* 100 cm kuti

61945

Varëse Nonius-pjesa e poshtme për ambjente me lagështi

100 copë /kuti kuti 100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

7,10
kg/kuti 

8,50
kg/kuti 

10,00
kg/kuti 

11,50
kg/kuti 

13,00
kg/kuti 

14,50
kg/kuti 

16,00
kg/kuti 

4,40
kg/kuti 

5,50
kg/kuti 

7,10
kg/kuti 

8,50
kg/kuti 

10,00
kg/kuti 

11,50
kg/kuti 

13,00
kg/kuti 

14,50
kg/kuti 

16,00
kg/kuti 

4,40
kg/kuti 

Përbën pjesën e sipërme të sistemit varës Nonius. Kjo 
pjesë në kombinim me varësen Nonius-pjesa e poshtme 
ose me varësen Nonius shërben për të varur tavane me 
kërkesa të mbrojtjes nga zjarri dhe ka klasë të aftësisë 
mbajtëse 0,40 kN. Mundësi varje e tavanit deri në 4m. 

Përbën pjesën e poshtme të sistemit varës Nonius. 
Shërben për të varur profilin kryesor CD të konstruksionit 
të tavanit me pllakë gipsi. Klasa e aftësisë mbajtëse 0,40 
kN. Përdoret për tavane me kërkesa të larta të mbrojtjes 
nga zjarri. Për plotësimin e kërkesave të larta fiksimi i 
varëses në profilin CD kryhet me 2 vida për llamarinë LB 
3,5 x 9,5.

Varëse me një shtresë ekstra anti-korruzive të një klase 
korruzive C. Për tu përdorur në ambjente me lagështi 
relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis 
me përmbajtje kripe në ajër. Përbën pjesën e sipërme të 
sistemit varës Nonius. Shërben për të varur tavane me 
kërkesa të mbrojtjes nga zjarri dhe ka klasë të aftësisë 
mbajtëse 0,40 kN. 

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

Varëse me një shtresë ekstra anti-korruzive të një klase 
korruzive C. Për tu përdorur në ambjente me lagështi 
relative më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis 
me përmbajtje kripe në ajër. Shërben për të varur profilin 
kryesor CD 60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë 
gipsi. Klasa e aftësisë mbajtëse 0,40 kN. Fiksimi i varëses 
në profilin CD kryhet me 2 vida për llamarinë LB 3,5 x 9,5.

696969

21638
Bashkues Nonius

100 copë/kuti kuti

3438 100 copë/kuti kuti
nevojitet
1 copë/
fiksim

3437 100 copë/kuti kuti

61021
Varëse akustike për profil CD 60/27

3,5  -5 cm

kuti 100 copë/
kuti61022 6,5 - 8 cm

61023 9 - 12 cm

3411

Zgjatues për Telin varës        
bashkon 2 tela kuti

8490

Ganxhë e shpejtë për profil CD 60/27
aftësia mbajtëse: 

0,25kN (25kg) kuti

3413*

Ganxhë e shpejtë për profil CD 60/27 - me fiksues

kuti

3442* kuti

3445 110 mm kuti

3415 kuti 1,50
kg/kuti

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Pjesë për bashkimin e varëses Nonius-pjesa e sipërme 
me profilin varës Nonius. Shërben për të zgjatur lartësinë 
e varjes së tavanit me pllakë gipsi. Gjatësia 90 mm. 

Kapëse bashkuese Nonius
Kapëse për bashkimin e pjesëve të sistemit Nonius. E 
nevojshme: 1 copë/ 1 fiksim Nonius.

Klip fiksues Nonius
Kapëse për bashkimin e pjesëve të sistemit Nonius. E 
nevojshme: 2 copë/ 1 fiksim Nonius.

Shërben për të fiksuar konstruksionin (profilin CD) në 
murin ekzistues tek sistemi i veshjes së murit. Ofron një 
statikë dhe zë-izolim më të lartë.

Për bashkimin e dy telave varës në rastet kur kërkohet 
lartësi më të larta varje. Mundëson një montim të thjeshtë 
dhe lejon nivelim të thjeshtë të konstruksionit të tavanit 

Varëse për të bashkuar profilin kryesor CD 60/27 të 
konstruksionit të tavanit të varur me telin varës. Siguron 
një montim të thjeshtë dhe të shpejtë. Klasa e aftësië 
mbajtëse 0,25kN.

Shërben për të bashkuar profilin kryesor CD 60/27 të 
konstruksionit të tavanit të varur me telin varës. Eshtë i 
paisur me një levë sigurie për një fiksim të sigurtë të 
profilit CD 60/27. Siguron një montim të thjeshtë dhe të 
shpejtë. Klasa e aftësië mbajtëse 0,25kN.  

Bashkues universal për profil CD 60/27
Shërben për bashkimin 90°, në formë T-je të profileve CD 
60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi. Klasa e 
aftësisë mbajtëse 0,4kN. Paketohet i papërthyer. 

Bashkon thjesht dhe në mënyrë të sigurtë profilet CD në 
të njëjtin nivel në konstruksionet e tavaneve me pllakë 
gipsi. Gjatësia e bashkuesit 110 mm.

Bashkues për profil CD 60/27, 110 mm i gjatë

Shërben për bashkimin kryq në kënd 90°,  të profileve CD 
60/27 të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi. Sasia e 
nevojshme e materialit 2 copë/ 1 fiksim kryq.

Lidhëse kryq teke për profil CD 60/27

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

5,80
kg/kuti

3,90
kg/kuti

4,40
kg/kuti

5,30
kg/kuti

2,00
kg/kuti

6,90
kg/kuti

5,80
kg/kuti

3,50
kg/kuti

0,60
kg/kuti

0,50
kg/kuti

1,90
kg/kuti

100 copë/
kuti

nevojitet
2 copë/
fiksim

aftësia mbajtëse: 
0,25kN (25kg)

aftësia mbajtëse: 
0,40kN (40kg)

215

aftësia mbajtëse: 
0,25kN (25kg)
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

3446

Lidhëse kryq dopio për profil CD 60/27

aftësia mbajtëse: 
0,4 kN (40kg)

kuti 100 copë/
kuti

3,90
kg/kuti

61954  100 copë / kuti kuti

3447

Lidhës në një nivel për profil CD 6/27 

- kuti

87149 vetngjitës kuti

3416*

Tel me çengel

125 mm kuti

3417 250 mm kuti 2,80

3418 375 mm kuti

3419 500 mm kuti

3420* 750 mm kuti

3421 1000 mm kuti

3422* 1250 mm kuti 13,00
kg/kuti

3424* 1500 mm kuti

3543* kuti

3414*

Varëse 170 për profil CD 60/27

80 mm; 0,25 kN 
(25kg)

kuti19873* 170 mm; 0,25 kN 
(25kg)

62571* 270 mm; 0,25 kN 
(25kg)

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

100 copë/
kuti

50 copë/
kuti

100 copë/
kuti

3,90
kg/kuti

6,50
kg/kuti

1,80
kg/kuti

1,60
kg/kuti

2,80
kg/kuti

4,10
kg/kuti

5,30
kg/kuti

7,80
kg/kuti

10,40
kg/kuti

15,60
kg/kuti

2,00
kg/kuti

2,60
kg/kuti

5,00
kg/kuti

7,24
kg/kuti

Bashkon profilin kryesor dhe sekondar CD të konstruk-
sionit të tavanit me pllakë gipsi, mbi njëra-tjetrën, kryq në 
kënd 90°. Siguron një lidhje të sigurtë. Sasia e nevojshme 
e materialit 1 lidhëse / 1 bashkim 

Bashkues me një shtresë anti-korruzive, klasa e korruzi-
onit C. Për tu përdorur në ambjente me lagështi relative 
më të lartë se norma për një kohë të gjatë, mjedis me 
përmbajtje kripe në ajër. Bashkon profilin krysor dhe 
sekondar CD të konstruksionit të tavanit me pllakë gipsi, 
mbi njëra-tjetrën, kryq në kënd 90°. 1 lidhëse / 1 bashkim 

Lidhëse kryq dopio për CD 60/27 - ambj. me lagështi

Bashkon profilin kryesor dhe sekondar CD të konstruk-
sionit të tavanit me pllakë gipsi, në të njëjtin nivel, kryq në 
kënd 90°. Siguron një lidhje të sigurtë dhe përdoret për 
lartësi minimale të varjes së tavanit. Sasia e nevojshme e 
materialit 1 lidhëse / 1 bashkim 

Kapëse për shtresat izoluese (lesh guri)
Fikson shtresat izoluese vertikalisht (vetngjitëse; ruan 
aftësinë ngjitëse gjatë dhe pas vendosjes së shtresës 
izoluese).

Klip fiksues për profil CD 60/27
Fikson direkt profilin CD në dru. Tolerancë niveluese 0-20 mm

aftësia mbajtëse:
0,25kN (25kg)

Së bashku me ganxhën me fiksues Knauf shërben për 
varjen e thjeshtë, të shpejtë dhe në të njëjtin nivel të 
tavanit. Ideale për të përcaktuar individualisht lartësinë e 
varjes së tavanit. Diametri i telit Ø 4 mm; Aftësia mbajtëse 
25 kg

Për fiksimin direkt të profilit CD 60/27 në binar druri. 
Aftësia mbajtëse 25 kg. Fiksimi në binar druri me vida 
vetëfiletuese universale FN.
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

60875** Rreze minimale 1 m. 30/38/0,6x3000 mm lidhje vogël 6 copë/
lidhje

60878** Rreze minimale 1 m. 50/38/0,6x3000 mm

60880** Rreze minimale 1 m. 75/38/0,6x3000 mm

60560* 3 m

3681 23/13/0,4 mm
2.75 m

66103 12,5x2500 mm

66104* 12,5x3000 mm

66105* 15,0x2500 mm

66106* 15,0x3000 mm

66089* 2000 mm

66100 2500 mm

66101 2800 mm

66102 3000 mm

60526* 2500 mm

 24,00
kg/100 m60527* 2800 mm

3684* 3000 mm

3330 50/35/0,7x4000 mm 261,90
kg/100 m

7399* copë (rrul 50m; gjerësi 
100mm) copë 22 copë/

lidhje 
22,00kg/

copë

7400* copë (rrul 25) copë 

3389**  4000 mm  10 copë/
lidhje vogël  0.73 kg/m 

3441**  100 copë/kuti kuti  100 copë/
kuti

 0.1 kg/
copë

Profil harkor Knaufixy G30 për CD 60/27

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

22 copë/
lidhje 

22,00kg/
copë

10 copë/
lidhje 

50 copë/
lidhje 

 4,50
kg/100 m

 5,00
kg/100 m

 3,64
kg/100 m

 5,00
kg/100 m

 70,00
kg/100 m

 58,60
kg/100 m

 41,47
kg/100 m

Profil harkor Knaufixy G50 për CW50

Profil harkor Knaufixy G75 për CW75

Profil PVC për mbrojtjen e këndeve harkor
Profil këndor për rreze minimale deri 0,5 m; zbatohet në 
tavanet me harqe dhe ka përdorim universal (për të gjitha 
llojet e pllakave). Ngjitet dhe stukohet me Uniflott/Fugenfüller.

Profil për mbrojtjen e këndeve 23/13/0,5
Profil këndor me njërin krah të plotë13 mm dhe tjetrin me 
vrima 23 mm, e cila ngjitet dhe stukohet me Uniflott / 
Fugenfüller. Vendoset mbi brinjën e pllakës duke formuar 
cepa të estetikë të drejtë.

Profil plastik për cepat e brinjëve të pllakave
Profil për  mbrojtjen e cepave të  pambrojtura të pllakave. 
Ofrohet për dy trashësi pllake 12,5 dhe 15 mm. Krahu me 
vrima stukohet. 

4 copë/
lidhje

6 copë/
lidhje

10 copë/
lidhje

50 copë/
lidhje

10 copë/
lidhje

50 copë/
lidhje

Profil alumini për mbrojtje këndi 25x25x0,4
Profil alumini me vrima për mbrojtjen e këndeve të 
jashtme të formuara nga pllakat e gipsit. Përdoret në mure 
dhe tavan. Ideale për tu ngjitur dhe stukuar me Knauf 
Uniflott/Fugenfüller.

Ele këndore e zinkuar 31/31/0,5 (me vrima)
Ele këndore me vrima për të stukuar dhe për të përforcuar 
këndet.

Profil këndor i zinkuar 50x35x0,7

Profil këndor fleksibël
Profil llamarine për mbrojtjen e këndeve variabël, në zonat 
ku nuk është i mundur montimi i profilit këndor.

Profil këndor fleksibël
Profil llamarine për mbrojtjen e këndeve variabël, në zonat 
ku nuk është i mundur montimi i profilit këndor.

Profil Omega 60/27
Përdoret për ndërtimin e konstruksioneve të veshjeve 
akustike të murit ose tavanit ekzistues. Nuk lejon të 
kryhen nivelime të mundshme. 

Bashkues për profilet Omega
Bashkues në një nivel i profileve omega. Bashkimet mund 
të jenë lineare ose me kënd.
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

60875** Rreze minimale 1 m. 30/38/0,6x3000 mm lidhje vogël 6 copë/
lidhje

60878** Rreze minimale 1 m. 50/38/0,6x3000 mm

60880** Rreze minimale 1 m. 75/38/0,6x3000 mm

60560* 3 m

3681 23/13/0,4 mm
2.75 m

66103 12,5x2500 mm

66104* 12,5x3000 mm

66105* 15,0x2500 mm

66106* 15,0x3000 mm

66089* 2000 mm

66100 2500 mm

66101 2800 mm

66102 3000 mm

60526* 2500 mm

 24,00
kg/100 m60527* 2800 mm

3684* 3000 mm

3330 50/35/0,7x4000 mm 261,90
kg/100 m

7399* copë (rrul 50m; gjerësi 
100mm) copë 22 copë/

lidhje 
22,00kg/

copë

7400* copë (rrul 25) copë 

3389**  4000 mm  10 copë/
lidhje vogël  0.73 kg/m 

3441**  100 copë/kuti kuti  100 copë/
kuti

 0.1 kg/
copë

Profil harkor Knaufixy G30 për CD 60/27

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

lidhje vogël

22 copë/
lidhje 

22,00kg/
copë

10 copë/
lidhje 

50 copë/
lidhje 

 4,50
kg/100 m

 5,00
kg/100 m

 3,64
kg/100 m

 5,00
kg/100 m

 70,00
kg/100 m

 58,60
kg/100 m

 41,47
kg/100 m

Profil harkor Knaufixy G50 për CW50

Profil harkor Knaufixy G75 për CW75

Profil PVC për mbrojtjen e këndeve harkor
Profil këndor për rreze minimale deri 0,5 m; zbatohet në 
tavanet me harqe dhe ka përdorim universal (për të gjitha 
llojet e pllakave). Ngjitet dhe stukohet me Uniflott/Fugenfüller.

Profil për mbrojtjen e këndeve 23/13/0,5
Profil këndor me njërin krah të plotë13 mm dhe tjetrin me 
vrima 23 mm, e cila ngjitet dhe stukohet me Uniflott / 
Fugenfüller. Vendoset mbi brinjën e pllakës duke formuar 
cepa të estetikë të drejtë.

Profil plastik për cepat e brinjëve të pllakave
Profil për  mbrojtjen e cepave të  pambrojtura të pllakave. 
Ofrohet për dy trashësi pllake 12,5 dhe 15 mm. Krahu me 
vrima stukohet. 

4 copë/
lidhje

6 copë/
lidhje

10 copë/
lidhje

50 copë/
lidhje

10 copë/
lidhje

50 copë/
lidhje

Profil alumini për mbrojtje këndi 25x25x0,4
Profil alumini me vrima për mbrojtjen e këndeve të 
jashtme të formuara nga pllakat e gipsit. Përdoret në mure 
dhe tavan. Ideale për tu ngjitur dhe stukuar me Knauf 
Uniflott/Fugenfüller.

Ele këndore e zinkuar 31/31/0,5 (me vrima)
Ele këndore me vrima për të stukuar dhe për të përforcuar 
këndet.

Profil këndor i zinkuar 50x35x0,7

Profil këndor fleksibël
Profil llamarine për mbrojtjen e këndeve variabël, në zonat 
ku nuk është i mundur montimi i profilit këndor.

Profil këndor fleksibël
Profil llamarine për mbrojtjen e këndeve variabël, në zonat 
ku nuk është i mundur montimi i profilit këndor.

Profil Omega 60/27
Përdoret për ndërtimin e konstruksioneve të veshjeve 
akustike të murit ose tavanit ekzistues. Nuk lejon të 
kryhen nivelime të mundshme. 

Bashkues për profilet Omega
Bashkues në një nivel i profileve omega. Bashkimet mund 
të jenë lineare ose me kënd.
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73

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Solucionet paratrajtuese (primer) dhe
masat stukuese për sistemet e thata 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 9
Solucionet paratrajtuese (primer) 
dhe masat stukuese për sistemet  
e thata Knauf  

65

Solucione paratrajtuese për sistemet e thata
Llaç ngjitës me bazë gipsi për pllakat Knauf
Masë stukuese për fugat e bashkimeve të 
pllakave Knauf



73

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Solucionet paratrajtuese (primer) dhe
masat stukuese për sistemet e thata 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 9
Solucionet paratrajtuese (primer) 
dhe masat stukuese për sistemet  
e thata Knauf  

65

Solucione paratrajtuese për sistemet e thata
Llaç ngjitës me bazë gipsi për pllakat Knauf
Masë stukuese për fugat e bashkimeve të 
pllakave Knauf

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione paratrajtuese (primer) dhe 
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

5701*

Knauf Spezialgrund - primer special 

copë (kova 20 kg) copë 20,70
kg/copë

5832*

Knauf TIEFENGRUND - primer

copë (kova 2,5 kg) copë

7366

Knauf Flächendicht - solucion hidroizolues

copë (kova 5 kg) copë 100 copë/
paletë

77382*

Knauf Flächendichtband - Rrjetë-shirit izolues

copë (rrul 10m) copë

Përshkrimi artikullit Dimensionet

5650 copë (thes 30kg) palet 30,00
kg/copë

Ngjitës stuko-gips për pllakat e gipsit

Solucione paratrajtuese para shtresave përfundimtare

Dispersion i gatshëm, me ngjyrë të bardhë; paratrajton 
pllakat e gipsit të stukuara para vendosjes së shtresave 
përfundimtare (lyerja). Rregullon aftësinë thithëse të 
sipërfaqeve me stuko dhe karton. Primer-i special vendo-
set i paholluar. Konsumi 150 kg/m².

Dispersion i gatshëm i lëngshëm, me bazë sintetike. 
Përdorimi brenda dhe jashtë mbi suvatë e gipsit, 
gips-gëlqere, çimento gëlqere; mbi pllakat e gipsit, 
gips-fibër; mbi dyshemetë e gatshme me pllakë çimento 
(p.sh. Aquapanel), pllakë gipsi, për të njësuar aftësitë e 
ndryshme thithëse, për të përforcuar sipërfaqen si dhe për 
të lidhur pluhurin para vendosjes së pllakave qeramike, 
tapeteve (letrave të murit), bojrave etj. Ai vepron edhe si 
mbrojtës nga lagështia (jo avull-frenuese). Knauf Tiefen-
grung vendoset i paholluar. Sipërfaqet poroze shumë 
thithëse lyhen 2 herë. Konsumi 70/100 ml/m² 

Solucion izolues me  bazë  sintetike-latex  dhe materiale 
mbushëse. Pas tharjes krijohet një shtresë izoluese 
elastike hidroizoluese. Përdoret për hidroizolimin e 
sipërfaqeve nën pllakat qeramike. Vendoset mbi sipërfaqe 
si: beton; porebeton; suva gëlqere-çimento, gipsi; pllaka 
gipsi, fibër-gipsi dhe çimento; mure me tullë; pllaka druri, 
fibra druri; dysheme me shtresë bazë anhidriti, çimento. 
Shtresa e parë e primer-it vendoset e holluar, në varësi të 
sipërfaqes hollimi me ujë deri në 1:4., shtresat e tjera 
vijuese vendosen të paholluara. Konsumi 0,3-1,4 kg/m² 
varësisht llojit të sipërfaqes që duhet të paratrajtohet. 

Rrjetë poliestër 12 cm e gjërë, me një shirit 7 cm të gjerë 
në mes që  shërben  si  shtresë  hidroizoluese. 
Sëbashku me Knauf Flächendicht realizon një izolim të 
sigurtë në zonat kritike. Përdoret në këndet e 
brendshme/jashtme; bashkimet në dysheme/mur; para 
izolimit të plasaritjeve të stukuara.

90 copë/
paletë

108 copë/
paletë

33 copë/
paletë

2,80
kg/copë

5,20
kg/copë

0,56
kg/copë

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Pesha
bruto e

produktit

Njësia
paketimit

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)

Material pluhur i parapërgatitur për ngjitjen në mur të: 
pllakave të gipsit, shtresave izoluese (pllakave polisteroli 
dhe pambuku mineral) ;  pllakave sanduiç EPS, MW ose 
Knauf InTherm. Konsumi rreth 3,5-4 kg/m².

Knauf Perlfix - Ngjitës stuko gipsi 

40 copë/
paletë

67



68767676

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

5697* copë (thesi 5 kg) copë 5,00
kg/copë

137760 Knauf Fugenfüller - masë stukuese paletë
100

copë/
paletë 

 5,00 kg/
copë

137759

copë (thesi 25kg) paletë 40 copë
/paletë. 

61270 copë

36534 copë copë (thes
5 kg) 

Masat për stukimin e fugave të pllakave 

Material me bazë gipsi, në formë pluhuri, i cili kur përzihet 
me ujë formon një masë për stukimin me dorë, bashkë me 
shiritin fugëmbulues,  të fugave  të  pllakave  me  brinjë 
HRAK, AK; ngjitjen e pllakave dhe pllakave sanduiç në 
mur; mbushjen e vendeve bosh të pllakës së gipsit; 
ngjitjen dhe stukimin e tullave prej gipsi; ngjitjen e 
kornizave të gipsit; ngjitjen dhe stukimin e eleve këndore. 

copë (thesi 5kg)

Knauf Uniflott - masë stukuese
Material prej gipsi special, materiale mbushëse minerale i 
cili kur përzihet me ujin formon një pastë të butë të njëtrajt-
shme. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të 
pllakave Knauf ose pllakave sanduiç me brinjë HRAK pa 
shirit fugëmbulues (brinjët e mbështjellë me karton); fugat 
e pllakave Knauf Cleaneo® Akustik FF; fugat e 
elementëve Brio dhe elementët sanduiç Brio; shtresat e 
dyshemeve të gatshme Knauf TUB.
Stukimi i fugave të brinjëve ballore SK dhe të prera të 
pllakave Knauf stukohen me shirit fugëmbulues.

Material pluhur me bazë gipsi special dhe përmbajtje 
plastike, kundra ujit dhe i ngjyrosur me ngjyrë të gjelbër 
përshtatur ngjyrës së kartonit të pllakave Knauf kundër-
lagështirës. Përdoret për stukimin me dorë të fugave të 
pllakave Knauf kundër-lagështirës me brinjë HRK, HRAK, 
AFK; në ambjente me lagështi relative më të madhe se 
norma për një kohë të gjatë. Pa shirita fugëmbulues për 
brinjët e mbuluara me karton. Brinjët ballore  SK dhe ato 
të prera të pllakave Knauf stukohen me shirit fugëmbu-
lues.

Knauf Uniflott imprägniert - masë stukuese 
për ambjente me lagështi

copë (thesi 5 kg)

copë (thesi 25 kg)

 25,00 kg/
copë

 25,00 
kg/copë

 5,00 
kg/copë

copë (thes
5 kg) 

copë (thes
25 kg) 

**
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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79

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 10
Dritare kontrolli Knauf Alutop:
►

►

►

►

►

71

të përziera, pa mbrojtje nga zjarri
për tavane, me mbrojtje nga zjarri
për mure, me mbrojtje nga zjarri
për kulme, me mbrojtje nga zjarri
të përziera, me mbrojtje nga zjarri



7179

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 10
Dritare kontrolli Knauf Alutop:
►

►

►

►

►

71

të përziera, pa mbrojtje nga zjarri
për tavane, me mbrojtje nga zjarri
për mure, me mbrojtje nga zjarri
për kulme, me mbrojtje nga zjarri
të përziera, me mbrojtje nga zjarri

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare kontrolli Knauf Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.
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81522*

Knauf Alutop Revo - Dritare kontrolli për mur dhe tavan
me pllakë në trashësi 12,5mm*

200x200 mm

1 copë/
kuti

 1,30
kg/copë

81524* 300x300 mm

81525 400x400 mm

81526* 500x500 mm

81527 600x600 mm

111870** 600x1200 mm

111865* 700x700 mm

111866* 800x800 mm

111867* 900x900 mm

111868* 1000x1000 mm

111869** 1100x1100 mm

111871** 1200x1200 mm

111895*

Knauf Alutop Revo Variant - Dritare kontrolli për mur 
dhe tavan trashësi 25mm

200x200 mm

copë

111896* 300x300 mm

111898* 400x400 mm

111899* 500x500 mm

111900* 600x600 mm

111901** 600x1200 mm

111902* 700x700 mm

111903* 800x800 mm

111904* 900x900 mm

111905* 1000x1000 mm

111906** 1100x1100 mm

111907** 1200x1200 mm

Knauf Alutop Revo - Dritare kontrolli për tu montuar në mur dhe tavan
pa kërkesa të mbrojtjes nga zjarri 

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Dritare kontrolli për tu montuar në tavan, mur dhe veshje 
muri me pllakë 12,5 mm, pa kërkesë të mbrojtjes nga 
zjarri. Ajo është e pajisur me: kornizë  alumini të eloksuar; 
pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; 
kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivi-
zuese.

 2,20
kg/copë

 3,35
kg/copë

 4,30
kg/copë

 5,85
kg/copë

 15,00
kg/copë

 11,00
kg/copë

 14,00
kg/copë

 15,00
kg/copë

 21,00
kg/copë

 23,00
kg/copë

 26,00
kg/copë

 1,50 kg/
copë

 2,35 kg/
copë

 3,40 kg/
copë

 4,70 kg/
copë

 6,80 kg/
copë

 16,00 kg/
copë

 11,70 kg/
copë

 16,00 kg/
copë

 15,90 kg/
copë

 22,00 kg/
copë

 24,10 kg/
copë

 30,00 kg/
copë

Dritare kontrolli për tu montuar në tavan, mur dhe veshje 
muri me pllakë 25 mm, pa kërkesë të mbrojtjes nga zjarri. 
Ajo është e pajisur me: kornizë  alumini të eloksuar; pllakë 
Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak 
plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.

1 copë/
kuti

copë
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81522*

Knauf Alutop Revo - Dritare kontrolli për mur dhe tavan
me pllakë në trashësi 12,5mm*

200x200 mm

1 copë/
kuti

 1,30
kg/copë

81524* 300x300 mm

81525 400x400 mm

81526* 500x500 mm

81527 600x600 mm

111870** 600x1200 mm

111865* 700x700 mm

111866* 800x800 mm

111867* 900x900 mm

111868* 1000x1000 mm

111869** 1100x1100 mm

111871** 1200x1200 mm

111895*

Knauf Alutop Revo Variant - Dritare kontrolli për mur 
dhe tavan trashësi 25mm

200x200 mm

copë

111896* 300x300 mm

111898* 400x400 mm

111899* 500x500 mm

111900* 600x600 mm

111901** 600x1200 mm

111902* 700x700 mm

111903* 800x800 mm

111904* 900x900 mm

111905* 1000x1000 mm

111906** 1100x1100 mm

111907** 1200x1200 mm

Knauf Alutop Revo - Dritare kontrolli për tu montuar në mur dhe tavan
pa kërkesa të mbrojtjes nga zjarri 

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Dritare kontrolli për tu montuar në tavan, mur dhe veshje 
muri me pllakë 12,5 mm, pa kërkesë të mbrojtjes nga 
zjarri. Ajo është e pajisur me: kornizë  alumini të eloksuar; 
pllakë Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; 
kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivi-
zuese.

 2,20
kg/copë

 3,35
kg/copë

 4,30
kg/copë

 5,85
kg/copë

 15,00
kg/copë

 11,00
kg/copë

 14,00
kg/copë

 15,00
kg/copë

 21,00
kg/copë

 23,00
kg/copë

 26,00
kg/copë

 1,50 kg/
copë

 2,35 kg/
copë

 3,40 kg/
copë

 4,70 kg/
copë

 6,80 kg/
copë

 16,00 kg/
copë

 11,70 kg/
copë

 16,00 kg/
copë

 15,90 kg/
copë

 22,00 kg/
copë

 24,10 kg/
copë

 30,00 kg/
copë

Dritare kontrolli për tu montuar në tavan, mur dhe veshje 
muri me pllakë 25 mm, pa kërkesë të mbrojtjes nga zjarri. 
Ajo është e pajisur me: kornizë  alumini të eloksuar; pllakë 
Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak 
plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese.

1 copë/
kuti

copë

73

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

146364**
Knauf Aluto REVO F30, për tavan të varur me 
pllakë në trashësi 12,5mm

200x200 mm

copë 1 copë/
kuti

8014** 300x300 mm

8016** 400x400 mm

8017** 500x500 mm

8018** 600x600  mm

146365**

Knauf Aluto REVO F30 Variant, për tavan të varur  
me pllakë në trashësi 15-18mm

200x200 mm

copë

146366** 300x300 mm

146367** 400x400 mm

146368** 500x500 mm

146369** 600x600 mm

146371**

Knauf Aluto REVO F30 Variant, për tavan të varur  
me pllakë në trashësi 20-25mm

200x200 mm

copë 1 copë/
kuti

146372** 300x300 mm

146373** 400x400 mm

146374** 500x500 mm

146375** 600x600 mm

3598**

Knauf Aluto REVO Alutop F90 për tavan të varur  
me pllaka në trashësi 25+18 mm

300x300 mm

copë

3599** 400x400 mm  12,50 kg/
copë

3600** 500x500 mm

3601** 600x600 mm

Knauf Alutop REVO F30- Dritare kontrolli me mbrojtje nga zjarri, 
për tavane me mbrojtje nga zjarri F30 (EI 30)

Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me 
pllakë gipsi 12,5 mm, me mbrojtje nga zjarri F30 EI30 
(30 min. qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur 
me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë 
Diamanti 12,5 mm të vidhosur në kapakun e brendshëm; 
kapak plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaki-
vizuese. 

Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me 
pllakë gipsi 15-18 mm mm, me mbrojtje nga zjarri F30 
EI30 (30 min. qëndrueshmëri nga zjarri) . Ajo është e 
pajisur me: kornizë  alumini të eloksuar; izolues; pllakë 
Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak 
plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese. 

Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me 
pllakë gipsi 15-18 mm, me mbrojtje nga zjarri F30 EI30 
(30 min. qëndrueshmëri nga zjarri) . Ajo është e pajisur 
me: kornizë  alumini të eloksuar; izolues; pllakë 
Diamanti të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak 
plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivizuese. 

Dritare kontrolli për tu montuar ne tavane të varura me 
pllaka gipsi me trashësi 44 mm (25+18 mm), me mbrojtje 
nga zjarri F90 EI90 (90 min. qëndrueshmëri nga zjarri) . 
Ajo është e pajisur me: kornizë  alumini  të  eloksuar; 
izolues; pllakë zjarrduruese ose Fireboard të vidhosur në 
kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm 
dhe siguresë vetaktivizuese. 

 10,00 kg/
copë

 12,50 kg/
copë

 9,50 kg/
copë

 6,00 kg/
copë

 14,50 kg/
copë

 17,00 kg/
copë

 16,80 kg/
copë

 4,70 kg/
copë

 16,00 kg/
copë

 12,20 kg/
copë

 9,30 kg/
copë

 5,80 kg/
copë

 4,50 kg/
copë

 15,70 kg/
copë

 11,90 kg/
copë

 5,50 kg/
copë

 9,00 kg/
copë

 4,20 kg/
copë

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti
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Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e
produkt

3665**

Alutop REVO F30 - Dritare kontrolli për mur me
pllakë në trashësi 12,5mm

300x300 mm

copë

1 copë/
kuti

 3,00 kg/
copë

3667** 400x400 mm

8019** 500x500 mm

8020** 600x600 mm

146383** 510x810 mm

3671**

Alutop REVO F90 - Dritare kontrolli për mur me
dopio pllakë në trashësi 2x12,5mm

300x300 mm

copë

3672** 400x400 mm

12446** 500x500 mm

12447** 600x600 mm

146389** 510x810 mm

11926**
Alutop REVO F30 - Dritare kontrolli për mur me
pllakë në trashësi 12,5mm

464x464 mm

copë 1 copë/
kuti

 16,70 kg/
copë

11927** 464x961 mm  24,00 kg/
copë

11928** 961x464 mm  24,00 kg/
copë

11930**

Alutop REVO F90 - Dritare kontrolli për mur me
pllakë gipsi me trashësi 40-50 mm

464x464 mm

copë

 22,00 kg/
copë

11931** 464x961 mm  38,00 kg/
copë

11932** 961x464 mm  38,00 kg/
copë

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Knauf Alutop REVO - Dritare kontrolli për mur me pllakë gipsi 
me mbrojtje nga zjarri

Dritare kontrolli për tu montuar në mure me pllakë gipsi 
12,5 mm dhe me mbrojtje nga zjarri F30/EI30 (30 min 
qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: 
kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti 12,5 
mm të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak 
plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese. 

Dritare kontrolli për tu montuar në mure me dopio pllakë 
gipsi 2x12,5 mm dhe me mbrojtje nga zjarri F90/EI90 (90 
min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: 
kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti të 
vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i 
çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese. 

1 copë/
kuti

 5,20 kg/
copë

 7,00 kg/
copë

 8,70 kg/
copë

 13,90 kg/
copë

 4,20 kg/
copë

 6,50 kg/
copë

 10,00 kg/
copë

 13,10 kg/
copë

 19,80 kg/
copë

Knauf Alutop REVO - Dritare kontrolli për mur me pllakë gipsi 
me mbrojtje nga zjarri (dimensione speciale)

Dritare kontrolli për tu montuar në mure me pllakë gipsi 
12,5 mm dhe me mbrojtje nga zjarri F30/EI30 (30 min 
qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo është e pajisur me: 
kornizë alumini të eloksuar; izolues; pllakë Diamanti 12,5 
mm të vidhosur në kapakun e brendshëm; kapak 
plotësisht i çmontueshëm dhe siguresë vetaktivuese. 

Dritare kontrolli për tu montuar në mure me dopio pllakë 
gipsi 2x20, 25+18, 2x25 mm të tipit Knauf Diamant dhe 
me mbrojtje nga zjarri F90/EI90 (90 min qëndrueshmëri 
nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të 
eloksuar; izolues;  kapak plotësisht i çmontueshëm dhe 
siguresë vetaktivuese. 

1 copë/
kuti
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		



76848484

111909** 300 x 300 mm

copë 1 copë/
kuti

 8,60 kg/
copë

111910** 400 x 400 mm

111911** 500 x 500 mm  20,40 kg/
copë

111912** 600 x 600 mm

111913** 700 x 700 mm

111914** 800 x 800 mm

111916** 300 x 300 mm

copë

111917** 400 x 400 mm

111918** 500 x 500 mm

111919** 600 x 600 mm

146390** 439 x 619 mm copë

83350** 619 x 439 mm copë 1 copë/
kuti

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimi

Pesha
bruto e

produktit

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

1 copë/
kuti

 25,60 kg/
copë

 27,70 kg/
copë

 32,40 kg/
copë

 11,00 kg/
copë

 15,70 kg/
copë

 22,40 kg/
copë

 30,50 kg/
copë

Dritare kontrolli me përdorim universal si: në puse teknike, 
tavane me pllakë gipsi dhe mure masive me mbrojtje nga 
zjarri F30/EI30 (30 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo 
është e pajisur me: korrnizë alumini të eloksuar; izolues; 
pllakë Diamanti me trashësi 12,5-25 mm të ngjitur në 
kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm, 
izolues dhe siguresë vetaktivuese. Izolon ajrin dhe tymin. 
Nuk është i nevojshëm stukimi pas montimit. Përdoret 
edhe në muret me pllaka qeramike duke u prodhuar sipas 
dimensionit të pllakave.

Dritare kontrolli  Alutop F-TEC F30 universale me
pllakë në trashësi 12,5-25 mm

Dritare kontrolli  Alutop F-TEC F90 universale me
pllakë në trashësi 25-50 mm
Dritare kontrolli me përdorim universal si: në puse teknike, 
tavane me pllakë gipsi dhe mure masive me mbrojtje nga 
zjarri F30/EI90 (90 min qëndrueshmëri nga zjarri). Ajo 
është e pajisur me: kornizë alumini të eloksuar; izolues; 
pllakë Diamanti me trashësi 25-50 mm të ngjitur në 
kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i çmontueshëm, 
izolues dhe siguresë vetaktivuese. Izolon ajrin dhe tymin. 
Nuk është i nevojshëm stukimi pas montimit. Përdoret 
edhe në muret me pllaka qeramike duke u prodhuar sipas 
dimensionit të pllakave.

Dritare kontrolli  Alutop F-TEC F90 universale me
pllakë në trashësi 40 mm
Dritare kontrolli me përdorim universal si: në puse teknike, 
tavane me pllakë Fireboard dhe mure me mure Fireboard 
me mbrojtje nga zjarri F30/EI90 (90 min qëndrueshmëri 
nga zjarri). Ajo është e pajisur me: kornizë alumini të 
eloksuar; izolues; pllakë Fireboard me trashësi 40 mm të 
ngjitur në kapakun e brendshëm; kapak plotësisht i 
çmontueshëm, izolues dhe siguresë vetaktivuese. 

1 copë/
kuti

 14,20 kg/
copë

 24,00 kg/
copë

 24,00 kg/
copë

Knauf Alutop F-TEC - Dritare kontrolli  me mbrojtje nga zjarri për përdorim
univesal (mur,tavan,veshje etj.) me kërkesë të mbrojtjes nga zjarri

76

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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95

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 11
Dysheme teknike 
të ngritura Knauf
GIFAfloor 

79

Sistemi Knauf GIFAfloor i çmontueshëm
tipi DB 600x600

Sistemi Knauf GIFAfloor jo i çmontueshëm
me brinjë mashkull-femër tipi DB 600x600



95

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Dysheme teknike të ngritura
Knauf GIFAfloor

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 11
Dysheme teknike 
të ngritura Knauf
GIFAfloor 

79

Sistemi Knauf GIFAfloor i çmontueshëm
tipi DB 600x600

Sistemi Knauf GIFAfloor jo i çmontueshëm
me brinjë mashkull-femër tipi DB 600x600

Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme teknike të ngritura 
Knauf GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

GB001**  600x600x28 mm 

paletë 60 copë/
paletë

 46.02 
kg/m2 

GB002**  600x600x30 mm  49.26 
kg/m2 

GB003**  600x600x32 mm  55.74 
kg/m2

31554**  600x600x34 mm  55.74 
kg/m2 

GB005**  600x600x36 mm  58.89 
kg/m2 

31285*** 600x600x28 mm

paletë

45,60
kg/m2

31305*** 600x600x30 mm 48,84
kg/m2

31325*** 600x600x32 mm 52,22
kg/m2

31345*** 600x600x34 mm 56,56
kg/m2

31365*** 600x600x36 mm 58.61
kg/m2

31385*** 600x600x38 mm 61,94
kg/m2

38945*** 600x600x40 mm 65,28
kg/m2

72953*** 600x600x42 mm 68,40
kg/m2

5700** Primer KNAUF Estrichgrund-Grund copë (kovë 5 kg)

copë

5,00 
kg/copë

5355** 10,00
kg/copë

3474*

Shirit izolues prej pambuku mineral

10x100x1250 mm kuti 108 copë/
kuti

10,00
kg/kuti

141974** Harxhimi i materialit: 55 ml/m² 600 ml kuti 20 copë/
kuti

0,90
kg/copë

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Sistemi i dyshemeve teknike Knauf GIFAfloor i ç’montueshëm tipi DB 600x600

Pllakë për dysheme teknike Knauf GIFAfloor
me sulfat kalciumi, Greenboard, tipi DB
Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 
kg/m³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit. 
Shërben si pllakë përfundimtare e dyshemë teknike (me 
këmbë). Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrduruese dhe e 
përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për 
dysheme. Fusha e përdorimit: qendra të medies, zyra 
informatike, korridore e objekteve publike  me  intensitet të 
lartë të instalimeve. Çdo element është i çmontueshëm. 

60 copë/
paletë

Pllakë për dyshemenë teknike Knauf GIFAfloor
me sulfat kalciumi, kënde ABS, tipi DB
Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 
kg/m³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit. 
Shërben si pllakë përfundimtare e dyshemë teknike (me 
këmbë). Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrduruese dhe e 
përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për 
dysheme.  

50 copë/
paletë

60 copë/
paletë

36 copë/
paletë

50 copë/
paletë

40 copë/
paletë

copë (kovë 10 kg)

Primer Knauf Estrichgrund shërben për të rregulluar 
aftësinë thithëse, përmirësuar aftësinë mbajtëse dhe 
mbrojtur nga lagështia sipërfaqet e dyshemeve (brenda 
dhe jashtë) para hedhjes së shtresës bazë të dyshemesë 
dhe para hedhjes së shtresës përfundimtare. Harxhimi 
materialit (i paholluar) ne soletë rreth 150 kg/m². 

Shirit perimetral  prej  pambuku  mineral në zonën e 
dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet 
murit dhe dyshemesë: si ndarje izoluese nga zhurmat 
dhe për mbrojtjen nga zjarri 

Ngjitës për brinjët e shkallëzuara të pllakave FHB



8197

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

GB001**  600x600x28 mm 

paletë 60 copë/
paletë

 46.02 
kg/m2 

GB002**  600x600x30 mm  49.26 
kg/m2 

GB003**  600x600x32 mm  55.74 
kg/m2

31554**  600x600x34 mm  55.74 
kg/m2 

GB005**  600x600x36 mm  58.89 
kg/m2 

31285*** 600x600x28 mm

paletë

45,60
kg/m2

31305*** 600x600x30 mm 48,84
kg/m2

31325*** 600x600x32 mm 52,22
kg/m2

31345*** 600x600x34 mm 56,56
kg/m2

31365*** 600x600x36 mm 58.61
kg/m2

31385*** 600x600x38 mm 61,94
kg/m2

38945*** 600x600x40 mm 65,28
kg/m2

72953*** 600x600x42 mm 68,40
kg/m2

5700** Primer KNAUF Estrichgrund-Grund copë (kovë 5 kg)

copë

5,00 
kg/copë

5355** 10,00
kg/copë

3474*

Shirit izolues prej pambuku mineral

10x100x1250 mm kuti 108 copë/
kuti

10,00
kg/kuti

141974** Harxhimi i materialit: 55 ml/m² 600 ml kuti 20 copë/
kuti

0,90
kg/copë

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Sistemi i dyshemeve teknike Knauf GIFAfloor i ç’montueshëm tipi DB 600x600

Pllakë për dysheme teknike Knauf GIFAfloor
me sulfat kalciumi, Greenboard, tipi DB
Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 
kg/m³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit. 
Shërben si pllakë përfundimtare e dyshemë teknike (me 
këmbë). Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrduruese dhe e 
përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për 
dysheme. Fusha e përdorimit: qendra të medies, zyra 
informatike, korridore e objekteve publike  me  intensitet të 
lartë të instalimeve. Çdo element është i çmontueshëm. 

60 copë/
paletë

Pllakë për dyshemenë teknike Knauf GIFAfloor
me sulfat kalciumi, kënde ABS, tipi DB
Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 
kg/m³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit. 
Shërben si pllakë përfundimtare e dyshemë teknike (me 
këmbë). Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrduruese dhe e 
përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për 
dysheme.  

50 copë/
paletë

60 copë/
paletë

36 copë/
paletë

50 copë/
paletë

40 copë/
paletë

copë (kovë 10 kg)

Primer Knauf Estrichgrund shërben për të rregulluar 
aftësinë thithëse, përmirësuar aftësinë mbajtëse dhe 
mbrojtur nga lagështia sipërfaqet e dyshemeve (brenda 
dhe jashtë) para hedhjes së shtresës bazë të dyshemesë 
dhe para hedhjes së shtresës përfundimtare. Harxhimi 
materialit (i paholluar) ne soletë rreth 150 kg/m². 

Shirit perimetral  prej  pambuku  mineral në zonën e 
dyshemesë. Shërben për të krijuar një ndarje ndërmjet 
murit dhe dyshemesë: si ndarje izoluese nga zhurmat 
dhe për mbrojtjen nga zjarri 

Ngjitës për brinjët e shkallëzuara të pllakave FHB
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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78249***

Këmbë çeliku M16 për dysheme teknike 

M 16-30  
min.26,5 - maks.38 mm kuti  96 copë/

kuti 
 0,30 kg/

copë
 0,31 kg/

copë

 0,32 kg/
copë

 0,32 kg/
copë

78250*** kuti  96 copë/
kuti 

78251*** kuti  96 copë/
kuti 

78260*** kuti  96 copë/
kuti 

78263*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,34 kg/
copë

78268*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,35 kg/
copë

78270*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,35 kg/
copë

78307*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,36 kg/
copë

78308*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,38 kg/
copë

78309*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,38 kg/
copë

78310*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,40 kg/
copë

78311*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,42 kg/
copë

78277*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,44 kg/
copë

78283*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,47 kg/
copë

78285*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,51 kg/
copë

78289*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,54 kg/
copë

78291*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,58 kg/
copë

78300*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,62 kg/
copë

78301*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,65 kg/
copë

78302*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,67 kg/
copë

78303*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,68 kg/
copë

78304*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,73 kg/
copë

78305*** kuti 100 copë/
kuti 

 0,46 kg/
copë

78306*** kuti 100 copë/
kuti 

 0,50 kg/
copë

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

M 16-40  
min.30 - maks.45 mm

M16-80  
min.60 - maks.105 mm

M 16-50  
min.40 - maks.65 mm

M 16-60  
min 50 - maks.85 mm

M 16-120  
min.80 - maks.145 mm

M 16-140  
min.120 - maks.195 mm

M 16-190  
min.150 - maks.215 mm

M 16-230  
min.200 - maks.265 mm

M 16-270  
min.230 - maks.295 mm

M 16-310  
min.250 - maks.325 mm

M 16-350  
min.320 - maks.395 mm

M 20-200  
min.185 - maks.240 mm

M 20-350  
min.335 - maks.390 mm

M 20-550  
min.535 - maks.590 mm

M 20-750  
min.735 - maks.790 mm

M 20-1150  
min.1135m - maks.1190 mm

M 12-30  
min.23 - maks.33 mm

M 12-40  
min.30 - maks.45 mm

M 12-50  
min.40 - maks.65 mm

M 12-70  
min.53 - maks.95 mm

M 12-110  
min.70 - maks.125 mm

M 12-145  
min.110 - maks.185 mm

M 12-185  
min.120 - maks.225 mm

Këmbë për dyshemenë teknike DB dhe për ngarkesa të 
klasifikuara deri në klasën 3; për dysheme teknike FHB 
dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 6. Ofron 
lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; 
jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për 
mbrojtje nga zjarri F30 dhe F90. 
Harxhimi materialit: 3,6 copë/m²

Këmbë çeliku M20 për dysheme teknike 
Këmbë për dyshemenë teknike DB dhe për ngarkesa të 
klasifikuara deri në klasën 5; për dysheme teknike FHB 
dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 6. Ofron 
lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; 
jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për 
mbrojtjenga zjarri F30 dhe F90. 
Harxhimi materialit: 3,9 copë/m²

Këmbë çeliku M12 për dysheme teknike 
Këmbë për dyshemenë teknike  FHB dhe për ngarkesa të 
klasifikuara deri në klasën 5. Ofron lartësi dyshemeje 
fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; jetëgjatësi; qëndruesh-
mëri e lartë; e përshtatshme për mbrotje nga zjarri F30 
deri në lartësi këmbe 218 mm. 
Harxhimi materialit: 3,9 copë/m²

31256** 1200x600x25 mm paletë 35 copë/
paletë

39,88
kg/m2

63565** 600x600x25 mm paletë 39,88
kg/m2

31545** 1200x600x28 mm paletë 44,68
kg/m2

50980** 600x600x28 mm paletë 44,68
kg/m2

31326** 1200x600x32 mm paletë 51,11
kg/m2

31559** 600x600x32 mm paletë 51,11
kg/m2

88635** 1200x600x38 mm paletë 60,76
kg/m2

88636** 600x600x38 mm paletë 60,76
kg/m2

Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 
kg/m³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit, 
sipërfaqet e të cilave janë të paratrajtuara me primer. 
Pllakat nuk janë të çmontueshme, por nëpërmjet një 
kombinimi me pllakën GIGAfloor DB, bëhet e mundur, që 
në çdo kohë të ndërhyhet në rrjetin e instalimeve nën 
dysheme. Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrduruese dhe e 
përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për 
dysheme. Fusha e përdorimit: ambjente informatike dhe 
llogaritëse, ndërtesa për zyra dhe administrative, 
ambjente shkollore dhe kërkimore, ambjente tregtie dhe 
ekspozimi, magazina. 

Pllakë Knauf GIGAfloor me sulfat kalciumi për
dysheme teknike, tipi FHB

70 copë/
paletë

30 copë/
paletë

60 copë/
paletë

25 copë/
paletë

50 copë/
paletë

20 copë/
paletë

40 copë/
paletë
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Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

30098***

Kapak Ǿ 90 e këmbëve metalike për pllakat DB 
100 copë/ kuti kuti 100 copë/

kuti
1,30 kg/

kuti

48422*** copë (600 ml në tub 
PE) kuti 0,60

kg/copë

78362*** copë (shishe 1L) copë

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

74336***
Shtangë për forcimet kryq në formë U për dysheme teknike
Prej çeliku të galvanizuar; për përforcimin e strukturës pa
marrë ngarkesa 

gjatësi 1,70 mm kuti

74337***

Shtangë për forcimet kryq në formë katrore për dysheme 
teknike gjatësi 0,80 mm kuti

91297***
Mbajtëse dore me vakum për pllakat e dyshemesë DB
Për ngritjen dhe lëvizjen e pllakave DB me peshë deri 30 
kg

1 copë kuti

74345*** 3 m kuti

139308*** 3 m copë copë

139307***
Distanciator për rregullimin e nivelit të dyshemesë 
teknike FHB
Për pllakë FHB të trashësisë 28 dhe 32 mm

copë copë 

77807*** 1 copë kuti

77809*** 1 copë kuti

Profil tranzicioni për pllakat FHB 25 / DB 34 të
dyshemeve teknike

Luan rolin ndarës të këmbës metalike nga pllaka. Kapaku 
plastik përmban 4 udhëzues për fiksim. Nuk nevojitet disk 
gome instaluese. 

Ngjitës për fiksimin e këmbëve metalike
Zbatohet në fllanxhën e poshtme të këmbës metalike, 
konsumi 60 ml/m²; respektivisht 15 ml/këmbë metalike

Solucion bllokues i filetimit të këmbës metalike për
dyshemetë teknike

Profil alumini për montimin e kalimeve në të njëjtin nivel 
ndërmjet dyshemesë teknike FHB 25 dhe DB 34. 

Profil tranzicioni për pllakat FHB 38 / DB 42 të
dyshemeve teknike
Profil alumini për montimin e kalimeve në të njëjtin nivel 
ndërmjet dyshemesë FHB 38 dhe DB 42 si dhe në 
kombinim me “distanciatorin e nivelit të dyshemesë” për 
bashkimet kryq të FHB32-DB40 dhe FHB28-DB38. 

Shishe 1L = 1000g; konsumi: rreth 1 shishe/500 këmbë 
metalike, respektivisht 7,8 g/m²

Prej çeliku të galvanizuar; për ngarkesa të rënda; në 
perimetër mund të zëvendësojnë këmbët metalike.

Bashkues i drejtë për profilet e tranzicionit të pllakave
të dyshemeve teknike FHB-DB

Bashkues këndor për profilet e tranzicionit të pllakave
të dyshemeve teknike FHB-DB

10 copë/
kuti

98 copë/
paletë

50 copë/
kuti

50 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1,20 kg/
copë

0,35 kg/
copë

0,62 kg/
copë

1,50 kg/
copë

2,40 kg/
copë

3,00 kg/
copë

0,10 kg/
copë

0,20 kg/
copë

për profil 3 m 0,10 kg/
copë

1 copë/
kuti

989898

78249***

Këmbë çeliku M16 për dysheme teknike 

M 16-30  
min.26,5 - maks.38 mm kuti  96 copë/

kuti 
 0,30 kg/

copë
 0,31 kg/

copë

 0,32 kg/
copë

 0,32 kg/
copë

78250*** kuti  96 copë/
kuti 

78251*** kuti  96 copë/
kuti 

78260*** kuti  96 copë/
kuti 

78263*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,34 kg/
copë

78268*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,35 kg/
copë

78270*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,35 kg/
copë

78307*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,36 kg/
copë

78308*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,38 kg/
copë

78309*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,38 kg/
copë

78310*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,40 kg/
copë

78311*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,42 kg/
copë

78277*** kuti  72 copë/
kuti 

 0,44 kg/
copë

78283*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,47 kg/
copë

78285*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,51 kg/
copë

78289*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,54 kg/
copë

78291*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,58 kg/
copë

78300*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,62 kg/
copë

78301*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,65 kg/
copë

78302*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,67 kg/
copë

78303*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,68 kg/
copë

78304*** kuti 68 copë/
kuti 

 0,73 kg/
copë

78305*** kuti 100 copë/
kuti 

 0,46 kg/
copë

78306*** kuti 100 copë/
kuti 

 0,50 kg/
copë

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

M 16-40  
min.30 - maks.45 mm

M16-80  
min.60 - maks.105 mm

M 16-50  
min.40 - maks.65 mm

M 16-60  
min 50 - maks.85 mm

M 16-120  
min.80 - maks.145 mm

M 16-140  
min.120 - maks.195 mm

M 16-190  
min.150 - maks.215 mm

M 16-230  
min.200 - maks.265 mm

M 16-270  
min.230 - maks.295 mm

M 16-310  
min.250 - maks.325 mm

M 16-350  
min.320 - maks.395 mm

M 20-200  
min.185 - maks.240 mm

M 20-350  
min.335 - maks.390 mm

M 20-550  
min.535 - maks.590 mm

M 20-750  
min.735 - maks.790 mm

M 20-1150  
min.1135m - maks.1190 mm

M 12-30  
min.23 - maks.33 mm

M 12-40  
min.30 - maks.45 mm

M 12-50  
min.40 - maks.65 mm

M 12-70  
min.53 - maks.95 mm

M 12-110  
min.70 - maks.125 mm

M 12-145  
min.110 - maks.185 mm

M 12-185  
min.120 - maks.225 mm

Këmbë për dyshemenë teknike DB dhe për ngarkesa të 
klasifikuara deri në klasën 3; për dysheme teknike FHB 
dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 6. Ofron 
lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; 
jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për 
mbrojtje nga zjarri F30 dhe F90. 
Harxhimi materialit: 3,6 copë/m²

Këmbë çeliku M20 për dysheme teknike 
Këmbë për dyshemenë teknike DB dhe për ngarkesa të 
klasifikuara deri në klasën 5; për dysheme teknike FHB 
dhe për ngarkesa të klasifikuara deri në klasën 6. Ofron 
lartësi dyshemeje fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; 
jetëgjatësi; qëndrueshmëri e lartë; e përshtatshme për 
mbrojtjenga zjarri F30 dhe F90. 
Harxhimi materialit: 3,9 copë/m²

Këmbë çeliku M12 për dysheme teknike 
Këmbë për dyshemenë teknike  FHB dhe për ngarkesa të 
klasifikuara deri në klasën 5. Ofron lartësi dyshemeje 
fleksibël sipas intervalit të lëvizjes; jetëgjatësi; qëndruesh-
mëri e lartë; e përshtatshme për mbrotje nga zjarri F30 
deri në lartësi këmbe 218 mm. 
Harxhimi materialit: 3,9 copë/m²

31256** 1200x600x25 mm paletë 35 copë/
paletë

39,88
kg/m2

63565** 600x600x25 mm paletë 39,88
kg/m2

31545** 1200x600x28 mm paletë 44,68
kg/m2

50980** 600x600x28 mm paletë 44,68
kg/m2

31326** 1200x600x32 mm paletë 51,11
kg/m2

31559** 600x600x32 mm paletë 51,11
kg/m2

88635** 1200x600x38 mm paletë 60,76
kg/m2

88636** 600x600x38 mm paletë 60,76
kg/m2

Pllakë me përmbajtje sulfati kalciumi me dendësi ≥1500 
kg/m³ me një shpërndarje të njëtrajtshme të materialit, 
sipërfaqet e të cilave janë të paratrajtuara me primer. 
Pllakat nuk janë të çmontueshme, por nëpërmjet një 
kombinimi me pllakën GIGAfloor DB, bëhet e mundur, që 
në çdo kohë të ndërhyhet në rrjetin e instalimeve nën 
dysheme. Me aftësi të lartë mbajtëse, zjarrduruese dhe e 
përshtatshme për çdo lloj shtrese dekorative për 
dysheme. Fusha e përdorimit: ambjente informatike dhe 
llogaritëse, ndërtesa për zyra dhe administrative, 
ambjente shkollore dhe kërkimore, ambjente tregtie dhe 
ekspozimi, magazina. 

Pllakë Knauf GIGAfloor me sulfat kalciumi për
dysheme teknike, tipi FHB

70 copë/
paletë

30 copë/
paletë

60 copë/
paletë

25 copë/
paletë

50 copë/
paletë

20 copë/
paletë

40 copë/
paletë
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Solucione paratrajtuese (primer)
Knauf  për sistemet e suvave

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 12

85
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Solucione paratrajtuese (primer)
Knauf  për sistemet e suvave

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

Kapitulli 12
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Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet e suvave dhe stukove 
me bazë gipsi, aksesore, primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.
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TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 
cu fibre celulozice

Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL pe 
bază de ciment

Profile Knauf

Benzi, șuruburi, dibluri

Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 
pentru finisarea sistemelor uscate 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 
GIFAfloor

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Profile și accesorii pentru tencuieli

Scule Knauf

Capitolul 15
Tencuieli și gleturi Knauf pe 
bază de ipsos

Tencuieli Knauf pe bază de ipsos
Gleturi Knauf pe bază de ipsos

Sistemet e suvave dhe stukove 
me bazë gipsi, aksesore, primer

Solucionet paratrajtuese
Suvatë	me	bazë	gipsi
Profile	për	suva,	aksesorë
Stuko patinimi
Pluhurat gipsi
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

5587

Primer Knauf Grundiermittel për sipërfaqet me aftësi
thithëse

 copë (kova 15 kg) copë
24

copë /
paletë

 15,75 kg/
copë

8268

Primer Knauf Betokontakt për sipërfaqet me aftësi
të vogël thithëse dhe të lëmuara

 copë (kova 20 kg) copë
24  20,80 kg/

copë

5832

Primer Knauf Tiefengrund për rregullim e 
aftësë thithëse

 copë (kova 2,5 kg) copë
108  2,80 kg/

102694

Primer Knauf Haftemulsion për sip. shumë thithëse

 copë (kova 5 kg) copë
60  5,00 kg/

copë 

5463*

Primer Knauf Aufbrennsperre për njësimin e aftësisë 
thithëse

 copë (kova 5 kg) copë
24  15,00 kg/

Solucionet paratrajtues (primer) Knauf për sistemet e suvave

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Solucion paratrajtues për sipërfaqet shumë thithëse në 
ambjente të brendshme, të cilat n.q.s. nuk paratrajtohen 
sjellin tharjen më të shpejtë të suvasë. Hollohet me ujë 
sipas raportit 1:3 deri 1:5 në varësi të aftësisë thithëse të 
sipërfaqes. Konsumi 100gr/m².

Solucion paratrajtues si urë lidhës për suvatë bazë mbi 
sipërfaqe të lëmuara ose për ato që kanë aftësi të vogël 
thithëse. Përdorimi në ambjente të brendshme: sipërfaqe 
betoni, polisteroli, bojra të vjetra mbajtëse etj. Zbatohet 
para vendosjes së suvave si psh. suvatë me makineri 
Knauf MP75, MP75L, suva me dorë Knauf Rotband, suva 
e thatë Knauf me Perlfix etj. Konsumi në beton: 250gr/m².

Solucion paratrajtues për njëtrajtësimin e aftësive të 
ndryshme thithëse , fortëson  sipërfaqen, lidh pluhurin dhe 
ndikon në një masë si mbrojtëse nga lagështia tek p.sh. 
pllakat gipskarton Knauf. Për paratrajtimin e suvave prej 
gipsi, gips-gëlqere, çimento, gëlqere-çimento, për paratra-
jtimin e dyshemeve para vendosjes së pllakave, tapetave 
ose paratrajtimin e pllakave fibër-gips Knauf në dyshem-
etë e thata. Në ambjente të jashtme shërben si primer për 
suvatë para lyerjeve etj. Konsumi 70-100 ml/m2 

Për paratrajtimin e sipërfaqeve shumë thithëse si p.sh.  
mure me tullë porebeton, gurë gëlqeror para proceseve të 
suvasë dhe stukimeve. Për rritjen e aftësisë mbajtëse  dhe 
fortësisë nga plasaritjet e  suvave dhe shtresave të 
dyshemesë me bazë çimento , sipërfaqeve  të  betonit.  
Hollimi me ujë në raportin nga 1:1 deri 1:5.  Konsumi 40 
gr/m2 i pa holluar në sipërfaqe shumë thithëse.

Redukton aftësinë thithëse të sipërfaqes dhe ul rrezikun e 
tharjes para kohe të sipërfaqes para vendosjes së suvave 
me bazë gipsi Knauf etj. Hollimi me ujë në raportin 1:1 deri 
1:3 në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes. Konsumi 
50 – 100 gr/m2. 

copë /
paletë

copë /
paletë

copë /
paletë

copë /
paletë copë 

copë 
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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1. Suvaja hidhet me anë 

të makinës e cila punon 

nën presion dhe në këtë 

mënyrë arrihet një lidhje 

shumë e mirë me nënsh-

tresën. Suvaja aplikohet 

njështresore, në drejtimin 

horizontal, nga lart - 

poshtë.

2. Trashësia e dëshirueshme 

e suvasë arrihet me 

tërheqjen e suvasë me 

mastar shtrirës. Pastaj 

sipërfaqja rrafshohet me 

mastar prerës duke reali-

zuar një sipërfaqe të 

sheshtë.

3. Pasi lidhet suvaja e 

gipsit me ujin, sipërfaqja 

laget lehtë dhe fërkohet 

me lëvizje rrethore me 

sfungjer. Në këtë 

mënyrë realizohet një 

shpërndarje fine (e mirë) 

e suvasë.

4.Më në fund, para se të 

forcohet, suvaja lëmohet 

në mënyrë që të arrihet 

një shtresë e lëmueshme, 

e cila pas tharjes është e 

gatshme për lyerje.

Suvatë me bazë gipsi Knauf MP75 dhe Knauf MP75L

Kur është e nevojshme që të suvatohen sipërfaqe të objekteve të 

mëdha, si zgjidhje ekonomike ofrohet suvaja me makineri Knauf MP75 

dhe Knauf MP75 L. Këto suva ofrohen të papërgatitura në gjendje plu-

huri, të paketuara në thasë. Në makineri bëhet përzierja e pluhurit me 

ujë, dhe më pas masa sprucohet me pompë duke realizuar një aplikim 

shumë të shpejtë të suvase. Makineria moderne mundëson rrjedhshmëri 

të pandërprerë të suvatimit dhe një shtresë të lëmuar dhe kompakte. 

Përpunimi i lehtë i kësaj suvaje e bën atë të përshtatshme edhe për 

sipërfaqe të mëdha specifike.

E gjithë proçedura zgjat 

3,5 deri 4 orë. Koha mes 

fazave të ndryshme të pu-

nës varet nga kushtet në 

objekt, p.sh. kushtet kli-

matike, temperature e 

nënshtresës, ambjentit si 

dhe ajrosja.

1. Suvaja përzihet me 

përzierës elektrik duke 

shtuar sasi të caktuara 

uji, në një enë të pastër, 

derisa të përftohet një 

masë e mirë e njëtra-

jtshme.

2.Maksimalisht 20 mi-

nuta pas përzierjes 

masa e suvasë vendoset 

në mur ose tavan. Më 

pas rrafshohet me ma-

star prerës. Koha e për-

punimit Knauf Rotband 

zgjat 90 minuta.

3. Pasi suvaja e gipsit 

është e lidhur me ujin, 

sipërfaqja laget lehtë 

dhe fërkohet me lëvizje 

rrethore me sfungjer. Në 

këtë mënyrë realizohet 

një shpërndarjë fine (e 

mirë) e suvasë.

4. Para se suvaja të for-

cohet plotësisht, lëmo-

het për të përfituar një 

sipërfaqe përfundimtare 

të lëmuar.
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

2862

Knauf ROTBAND suva gipsi me dorë

copë (thes 30 kg) palet 40 copë/
palet

 30,00
kg/copë

9500

Knauf MP75 suva gipsi për makineri 

copë (thes 30 kg) palet 40 copë/
palet

 30,00
kg/copë

151973

Knauf MP75L suva gipsi për makineri 

copë (thes 30 kg) palet 40 copë/
palet

 30,00
kg/copë

152285

Knauf Bulgips suva gipsi për përpunim me dore 
ose makineri

copë (thes 30 kg) palet 40 copë/
palet

 30,00
kg/copë

Tencuieli Knauf pe bază de ipsos

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Suva me bazë gipsi një-shtresore me materiale shtesë të 
lehta për tu punuar me dorë vetëm për ambjente të brend-
shme. Për shkak të aftësisë së saj lidhëse, suvaja është e 
përshtatshme për sipërfaqet  e tavaneve  dhe mureve prej 
betoni si dhe për të gjitha sipërfaqet e zakonshme për tu 
suvatuar. Për të gjitha ambjentet me lagështi ajri normale 
përfshirë ambjentet me lagështi banimi si kuzhina dhe 
tualete. Trashësia e suvasë: min. 5 mm dhe mesatare 10 
mm. Konsumi i materialit: 8 kg/m²/1cm trashësi suvaje.  

Suva për makineri, një-shtresore me bazë gipsi me 
materiale shtesë të lehta. Përdoret si suva për sipërfaqet e 
tavaneve dhe mureve në ambjente të brendshme.  Për të 
gjitha ambjentet me lagështi ajri normale përfshirë 
ambjentet me lagështi banimi si kuzhina dhe tualete. 
Trashësia e suvasë: min. 8 mm dhe mesatare 10 mm. 
Konsumi i materialit: 10 kg/m2/1cm  trashësi suvaje ose 
4,0 kg/thes. 

Suva për makineri, një-shtresore, e  lehtë dhe veçanër-
isht produktive, me bazë gipsi me materiale shtesë të 
lehta. Ideale për sipërfaqe betoni poroz, mure me tullë ose 
porebeton vetëm për ambjente të brendshme. Për të gjitha 
ambjentet me lagështi ajri normale përfshirë ambjentet me 
lagështi banimi si kuzhina dhe tualete. Trashësia e 
suvasë: min. 8 mm dhe mesatare 10 mm. Konsumi i 
materialit: 8 kg/m2/1cm trashësi suvaje ose 3,7 kg/thes. 

Suva gipsi dy-shtresore për tu punuar me dorë ose makin-
eri. Si shtresë e dytë (fino) këshillohet të përdoret Bulgips 
Finish. E përshtatshme për sipërfaqe muri dhe tavani 
vetëm për ambjente të brendshme në objekte banimi, 
hotele, spitale, objekte administrative etj. Konsumi i 
materialit:  11 kg/m2/1  cm trashësi suvaje ose 2,7kg/30kg 
thes

89

Suvatë me bazë gipsi

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

60544

Për suvatë e brendshme; për mbrojtjen e këndëve nga
goditjet mekanike.

35/35/0,4x2500 mm

lidhje 25 copë/
lidhje

 10,40
kg/100 m

60545* 35/35/0,4x2600 mm

60546* 35/35/0,4x2700 mm

60547* 35/35/0,4x2800 mm

60548* 35/35/0,4x3000 mm

9648*
Fasho metalike

6,5/21x2500 mm lidhje 12,52
kg/100 m

68439* 10/21x3000 mm lidhje 0.19 kg/m

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

78509*

  

 copë(upë 8mm)  kuti  100 copë/
kuti

 2.00 kg/
kuti

184634*

PutzPin - Upë plastike për suva

  

 copë(upë 18mm)  kuti  2.80 kg/
kuti

Aksesorë për suva

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Profile për suva 

Profil këndor të zinkuara për suva

Vendoset para fillimit të procesit të suvasë dhe shërben 
për arritjen e një niveli vertikal perfekt të sipërfaqes së 
suvatuar. Përdoret vetëm në raste të veçanta kur kërkohet 
një nivel shumë i mirë i sipërfaqeve të mureve në zonat e 
korridoreve, zonat ku do të montohen kuzhinat, banjot me 
pllaka qeramike dhe aty ku kemi disnivele të mëdha të 
sipërfaqes që do të suvatohet.

PutzPin - Upë plastike për suva
PutzPin janë forma prej plastike speciale. Ato përdoren si 
mbajtëse mekanike të suvasë Knauf MP75L në sipërfaqet 
e tavaneve prej betoni, kur lagështia e mbetur e betonit 
është deri në 6% dhe temperatura e sipërfaqes së 
punueshme ≥ 2°C  . Për trashësi suvaje nga 10-15 mm. 

PutzPin janë forma prej plastike speciale. Ato përdoren si 
mbajtëse mekanike e suvasë Knauf MP75L në sipërfaqet 
e tavaneve prej betoni, kur lagështia e mbetur e betonit 
është deri në 6% dhe temperatura e sipërfaqes së 
punueshme ≥ 2°C  . Për trashësi suvaje nga 20-25 mm. 

 100 copë/
kuti

50 copë/
lidhje

25 copë/
lidhje
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

108844

Knauf Top Finish stuko gipsi, përpunim me dorë

copë (thesi 30 kg) paletë 40 thes/
palet 

 30,00
kg/thes

214097 copë (thesi 20 kg) paletë 60 thes/
palet 

 20,00
kg/thes

214109 copë (thesi 20 kg) paletë 50 thes/
palet 

 20,00
kg/thes

214095 copë (thesi 20 kg) palet 50 thes/
palet 

 20,00

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

kg/thes

Stuko lëmimi (patinimi) Knauf 

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Material për lëmimin. Kjo masë lëmuese ka një përdorim të 
gjërë dhe mund të përdoret si shtresë një-shtresore finale 
mbi të gjitha sipërfaqet ndërtuese. Përdoret në ambjente të 
brendshme të banimit, hotele, spitale dhe objekte publike, 
në të cilat lagështia relative e ajrit është normale (sipas 
EN13963). Trashësia e këshillueshme e shtresës së 
stukos 0–4 mm.

ër lëmim për tu punuar me makineri. Kjo masë 
Knauf Top Finish M stuko gipsi, përpunim me makineri
Material p
lëmuese ka një përdorim të gjerë dhe mund të përdoret si 
shtresë një-shtresore finale mbi të gjitha sipërfaqet 
ndërtuese. Përdoret në ambjente të brendshme të banimit, 
hotele, spitale dhe objekte publike, në të cilat lagështia 
relative e ajrit është normale (sipas EN13963). Trashësia e 
këshillueshme e shtresës së stukos 0–4 mm.

Knauf Flächenspachtel stuko gipsi, përpunim me dorë
Material pluhur me bazë gipsi për përdorime të ndryshme 
në ambjente të brendshme dhe të jashtme. Ka një 
përdorim universal p.sh. si dorë e parë për lëmimin e 
sipërfaqeve të mëdha, për rrafshimin e sipërfaqeve jo të 
rrafshta, për punë të ndryshme rregulluese, p.sh. mbylljen 
e plasaritjeve, vrimave. Konsumi: afërsisht 1 kg pluhur për 
1 mm/m² trashësi shtrese.

Knauf Bulgips stuko gipsi për përpunim me dorë
ose makineri
Stuko patinimi me bazë gipsi, mbushje minerale të imët 
dhe aditivë. Përdoret për mbulimin e sipërfaqeve të brend
shme të suvatuar me suva me bazë gipsi ose si shtresë e
dytë pas suvatimit me Knauf Bulgips. Arrihen efekte të 
mira, në qoftë se përdoret pa u tharë suvaja sipas principit
„e lagur mbi të lagur“ duke arritur kështu një lidhje më të 
madhe me shtresën e parë të suvasë. Përpunimi mund të 
jetë manual  ose  me  makineri, si ne mure ashtu edhe në 
tavane. Këshillohet të vendoset në trashësi 0-2 mm

Pluhura gipsi Knauf

Knauf Alabastërgips ekstra
Material përdoret në të gjithat punët e modelimeve si dhe 
bërjen e formave. Ai dallohet nga nje pastërti e veçantë e 
materialit. Përdorimi për ambjente të brendshme.

Knauf Elektrogips
Gips për elektriçistët. Shumë i përshtatshëm për fiksimin e 
shpejtë të tubave të instalimeve elektrike, kutiave elektrike 
dhe pjesë të tjera montuese. 

Knauf Baugips
Gips për përdorim të gjerë në proceset e ndërtimit. 
Përdorimi në ambjente të brendshme.
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		

66628 Copë	
(thes 25kg)

Copë	
(thes	2,5kg)

palet

palet

40	
copë/
palet

200 
copë/
palet

24	
copë/
palet

40	kg/	
copë

2,5	kg/	
copë

40	kg/	
copë

71360

82283 40	Kg palet





1

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 
cu fibre celulozice

Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

Profile Knauf

Benzi, șuruburi, dibluri

Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 
pentru finisarea sistemelor uscate 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 
GIFAfloor

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Profile și accesorii pentru tencuieli

Scule Knauf

Capitolul 5
Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

Sisteme AQUAPANEL® pentru exterior
Sisteme AQUAPANEL® pentru interior
Sisteme AQUAPANEL® pentru pardoseli uscate
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Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet Marmorit me bazë çimento 
dhe gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme,	aksesore,	primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

Kapitulli 13
Sistemet Marmorit me bazë 
çimento dhe gëlqere

Ngjitësit e pllakave
Stuko patinimi
Ngjitës	dhe	shtrirës	për	suvatë	e	fasadave	termike
Grafiato
Llaç	për	tulla	porobeton



3333

126064

FliesenKleber 25
Ngjitës (kollë) për pllakat e gatshme për përdorim të 
jashtëm. 
Rezistente nga ngricat. 
Për ngjitjen e pllakave qeramike në ambjente të 
jashtme, me absorbim të ujit mbi 5%, pllaka me porizitet 
normal. 
Preferohet të përdoret në ambjente të hapura me 
ngarkesë të mëdha (si dyqane, korridore të ndërtesave 
publike, salla, shkolla etj.).
Harxhimi i materialit : rreth 25kg/17m2/4mm trashësi
kolle.

copë (25kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë.

                   
58565              

FlexKleber, 25 kg

bazë cimento dhe aditivë, rezistente nga ngricat Kollë 
universale për të gjitha llojet e pllakave prej qeramike 
dhe granit si dhe për ngjitje pllakë mbi pllakë në 
dysheme, mur dhe tavan. 
Për ambjente të brendshme dhe të jashtme.
Harxhimi i materialit: 25 kg/17m2/4mm trashësi kolle.

copë (25kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë

239325

Marmorkleber 25 kg
Kollë e parapërgatitur e bardhë me aditivë specialë. 
Për ngjitjen e mermerit, gurit natyral dhe gurëve xhami 
për mozaik. 
Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
Harxhimi materialit: 1,4 kg/m2/ 4 mm trashësi kolle, 
2,1kg/m2/6 mm trashësi kolle, 2,8kg/m2/8mm trashësi 
kolle.

copë (25kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

229304

Ngjitës (kollë) me bazë cimento me aditivë specialë. 

Për ngjitjen ë pllakave prej graniti, gres me format të madh 
dhe për ambjente me kërkesa të larta (pllakë mbi pllakë, 
pishina, dysheme me ngrohje). 
Për ambjente të brendshme dhe të jashtme. 
Harxhimi materialit: 
1,4kg/m2 /4mm trashësi kolle, 
2,1kg/m2/6mm trashësi kolle, 
2,8kg/m2 /8mm trashësi kolle.

copë (thes 25 kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

102584*

Masë lëmuese, në formë pluhuri për ambjente të 
brendëshme. 
Për lëmimin (patinimin) e sipërfaqeve të suvatuara me 

Për ambjente të brendshme dhe të jashtme.

copë (thes 25 kg) copë 40 copë/
palet

25,00
kg/copë

Ngjitës për pllaka qeramike

Stuko patinimi



953333

126064

FliesenKleber 25
Ngjitës (kollë) për pllakat e gatshme për përdorim të 
jashtëm. 
Rezistente nga ngricat. 
Për ngjitjen e pllakave qeramike në ambjente të 
jashtme, me absorbim të ujit mbi 5%, pllaka me porizitet 
normal. 
Preferohet të përdoret në ambjente të hapura me 
ngarkesë të mëdha (si dyqane, korridore të ndërtesave 
publike, salla, shkolla etj.).
Harxhimi i materialit : rreth 25kg/17m2/4mm trashësi
kolle.

copë (25kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë.

                   
58565              

FlexKleber, 25 kg

bazë cimento dhe aditivë, rezistente nga ngricat Kollë 
universale për të gjitha llojet e pllakave prej qeramike 
dhe granit si dhe për ngjitje pllakë mbi pllakë në 
dysheme, mur dhe tavan. 
Për ambjente të brendshme dhe të jashtme.
Harxhimi i materialit: 25 kg/17m2/4mm trashësi kolle.

copë (25kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë

239325

Marmorkleber 25 kg
Kollë e parapërgatitur e bardhë me aditivë specialë. 
Për ngjitjen e mermerit, gurit natyral dhe gurëve xhami 
për mozaik. 
Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
Harxhimi materialit: 1,4 kg/m2/ 4 mm trashësi kolle, 
2,1kg/m2/6 mm trashësi kolle, 2,8kg/m2/8mm trashësi 
kolle.

copë (25kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

229304

Ngjitës (kollë) me bazë cimento me aditivë specialë. 

Për ngjitjen ë pllakave prej graniti, gres me format të madh 
dhe për ambjente me kërkesa të larta (pllakë mbi pllakë, 
pishina, dysheme me ngrohje). 
Për ambjente të brendshme dhe të jashtme. 
Harxhimi materialit: 
1,4kg/m2 /4mm trashësi kolle, 
2,1kg/m2/6mm trashësi kolle, 
2,8kg/m2 /8mm trashësi kolle.

copë (thes 25 kg) copë
48 

copë/
palet

25,00
kg/copë

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

102584*

Masë lëmuese, në formë pluhuri për ambjente të 
brendëshme. 
Për lëmimin (patinimin) e sipërfaqeve të suvatuara me 

Për ambjente të brendshme dhe të jashtme.

copë (thes 25 kg) copë 40 copë/
palet

25,00
kg/copë

Ngjitës për pllaka qeramike

Stuko patinimi
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96444

161614

Styrokleber 25 kg
Përzierje e gatshme vetëm për ngjitjen e pllakave të 
polisterolit në të gjitha fasadat me mure tulle, betoni, 
të suvatuara me suva të vjetër mbajtëse. 
Për përpunim të mëtejshëm si ngjitjen e rrjetës, 
armimin etj.
Këshillohet të përdoret produkti Klebespachtel 25kg.
Harxhimi materialit: rreth 5kh/m2.

copë (25kg) copë 48 copë/
palet

25,00
kg/copë

196173

Klebespachtel 25 kg
Përzierje e gatshme për ngjitjen dhe trajtimin e 
mëtejshëm (lëmimin) të pllakave të polisterolit në të gjitha 
fasadat me mure tulle, betoni dhe të suvatuara me suva 
të vjetër mbajtëse.
Harxhimi i materialit: 
rreth 5 kg/m2 për ngjitje dhe 3+3 kg për armim dhe 
lëmim.

copë (25kg) copë 48 copë/
palet

25,00
kg/copë

95644*

Klebespachtel M, 25 kg
Përzierje e gatshme për ngjitjen armimin dhe lëmimin e 
pllakave apo shiritave prej pambuku minerale (lesh guri) 
në fasadë me mure tulle, betoni dhe të suvatuara me 
suva të vjetër mbajtëse. 
E përshtatshme për armimin e bashkimeve të dy 
sipërfaqeve me materiale të ndryshme ndërtimi.
Harxhimi  6kg/m2 për ngjitje, 4+3kg/m2 për armim 
dhe lëmim.

copë (25kg) copë 48 copë/
palet

25,00
kg/copë

239331 e gatshme me strukturë me gërvishtje me kokrrizë 2 mm.
Harxhimi materialit: 
rreth 2,4kg/m2 ose rreth 10,4m2/thes 25kg.

copë (25kg) copë 48 copë/
palet

25,00
kg/copë

131095*

PB Mortel 25kg 
Llac i gatshëm me bazë çimento dhe materiale shtesë 
të veçanta për ngjitjen me shtresë të hollë të tullave 
porebeton.
Harxhimi materialit: rreth 5kg/m2 sipërfaqe muri

copë (25kg) copë 48 copë/
palet

25,00
kg/copë

Sistem AQUAPANEL® pentru tavane exterioare

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		

Ngjitës dhe shtrirës për suvatë e fasadës termike
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SHËNIME



1

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf

101



1

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf
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Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme, aksesore, primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

Kapitulli 14
Shtresa vetniveluese Knauf 
për dysheme, aksesore, primer.
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Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		
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5182

5352

5696

5355

3878

3482

3483

5700

Thesi 40 kg copë
30

copë/
palet

30,00
kg/copë

Thesi 40 kg copë
30

copë/
palet

30,00
kg/copë

Thesi 25 kg copë
40

copë/
palet

40,00
kg/copë

Kova 5 kg copë 5,00
kg/copë

Kova 10 kg copë

copë

copë 10,00
kg/copë

1,25 x 80 m copë copë

0.10 x 40 m copë 30,00
kg/copë

0.12 x 40 m copë

copë

copë 30,00
kg/copë

Nr.Artikullit
(shiko shënimin

poshtë)
Përshkrimi artikullit Dimensionet

Njësia
minimale
furnizimit

Knauf

Njësia
paketimit

Pesha
bruto e

produktit

Shtresa vetëniveluese për dysheme dhe aksesorë

Knauf Fließestrich FE 50 Largo
Knauf FE 50 Largo është një llaç i thatë, i parapërgatitur 
për shtresë bazë të dyshemsë, vetënivelues, me bazë 
sulfat kalciumi, i cili përzihet me ujë të pastër. Ai 
përbëhet nga anhidriti, gips special, element rrjedhës 
dhe material shtesë (0-4 mm), si anhidrit natyror 
kokrrizor ose rërë kuarci. Trashësi ≥ 35 mm mbi tubat e 
ngrohjes ose direkt mbi një shtresë ndarëse (letër të 
yndyrshme) dhe ≥ 25 mm direkt mbi soletë pasi është 
paratrajtuar më parë me Knauf Estrichgrund. Shumë 
ekonomike për dyshemetë me ngrohje, për shkak të 
transmetimit në kohë më të shkurtër të nxehtësisë. 
Harxhimi materialit: rreth 1,9kg/m2/1 mm trashësi 
shtrese.

Nivellierestrich 425
Nivellierestrich 425 është një llaç i thatë i parapërgatitur 
me bazë sulfat kalciumi Shërben si shtresë lidhëse në 
dysheme, si shtresë vetëniveluese mbi dyshemetë e 
papërpunuara (soletë) dhe është ideale si shtresë 
llustër mbi shtresat me bazë sulfat kalciumi. Optimale 
për riparime dhe për sipërfaqe dyshemeje të sheshta 
Trashësi shtrese nga 10 – 35 mm. Përpunimi me 
makineri PFT.  Harxhimi 1,8 kg/m2/ 1 mm trashësi 
shtrese.

Knauf Nivellierspachtel 415
Knauf Nivellierspachtel 415 është një llaç i parapërgati-
tur prej gipsi, materialeve sintetike dhe materialeve 
mbushëse minerale. Përdoret si masë stukuese fine 
mbi shtresat e dyshemesë deri në trashësi deri në 
5mm, si masë niveluese deri në trashësi 15 mm dhe si 
niveluese e dyshemeve jo të të rrafshta. Për fortësi ndaj 
gërvishtjes kërkohet trashësi shtrese mbi 2 mm. 
Përpunimi me dorë ose makineri PFT G4/G5. Harxhimi 
1,6 kg/m2/1 mm trashësi shtrese.

Primer për dysheme Knauf
Primer-i për dysheme Knauf është një koncentrat 
solucioni paratrajtues me bazë sintetike, i pigmentuar 
me ngjyrë të gjelbër dhe i qëndrueshëm nga bazat. 
Shërben për të rregulluar aftësinë thithëse, rregullimin 
e aftësisë ngjitëse dhe për mbrojtjen nga lagështia e 
sipërfaqeve në ambjente të brendshme si: soletë, 
dysheme të thatë (p.sh. Knauf Brio), shtresë me bazë 
anhidriti/kalcium sulfat (p.sh FE 50L, FE 80), masave 
stukuese dhe shtresave të tjera (pllaka qeramike).

Letër Narton për dysheme Knauf
Letër e fortë Natron, e veshur nga të dyja anët me 
polietilen për mbulimin e shtresave termoizoluese nën 
shtresat e dyshemesë ose si shtresë ndarëse direkt 
mbi soletë para shtrimit të shtresave vetëniveluese 
(p.sh Knauf FE 50 Largo)

Shirit këndor izolues FE 
Shirit këndor izolues për shtresën e dyshemesë FE. 
Shërben si fugë këndore dhe shtresë izoluese ndërmjet 
murit dhe shtresës për dysheme. Trashësi 8/ 10 mm, 
lartësi 100/ 120 mm. Në anën e pasme është 
vetëngjitëse.
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Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf
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1

TM

Plăci Knauf din gips-carton

Plăci Knauf din gips-carton 
cu perforații

Sisteme speciale cu plăci Knauf

Sisteme cu plăci Knauf din gips armat 

Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

Benzi, șuruburi, dibluri

speciale pentru sisteme uscate

Grunduri și mase de șpaclu Knauf 

Trape de vizitare Knauf Alutop

Tavane casetate din gips-carton Knauf 
Danoline

Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 

Blocheți din ipsos 

Grunduri Knauf pentru sisteme umede

Tencuieli și gleturi Knauf pe bază de 
ipsos

Scule Knauf
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Pllakat gipskarton Knauf

Pllakat akustike gipskarton Knauf 
me vrima

Sisteme speciale me pllaka Knauf

Sisteme me pllaka Knauf gipskarton 
të	përforcuar	me	fibra	celuloze

Sistemet AQUAPANEL® me pllakë 
çimentato

Profilet	Knauf

Shiritat	fugëmbulues,	vidat,	upat

Aksesorë	për	profil	UA	dhe	CD.
Profile	speciale	për	sisteme	të	thata

Solucione	paratrajtuese	(primer)	dhe	
stuko për stukimin e fugave të pllakave

Dritare	kontrolli	Knauf	Alutop

Dysheme	teknike	të	ngritura	
Knauf	GIFAfloor

Sistemet	e	suvave	dhe	stukove	
me	bazë	gipsi,	aksesore,	primer

Sistemet	Marmorit	me	bazë	çimento	
dhe	gëlqere

Shtresa vetëniveluese Knauf për 
dysheme, aksesore, primer.

Veglat e punës 

Produkte më të mira,
    sisteme të garantuara.

Kapitulli 15
Veglat e punës

Veglat e punës për sistemin e thatë
Veglat e punës për sistemin e suvasë

103
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

4700*
Lëmues dore
Për lëmimin e sipërfaqeve jo të rrafshta ; rrjeta lëmuese
ndërrohet pas konsumimit

copë (240 x 80mm) copë 1 copë/
kuti

0,40
kg/copë 

4703* Rrjeta lëmuese rezervë
Rrjeta rezervë për lëmuesin e dorës copë (240 x 80mm) kuti 0,20

kg/kuti

4706*

Set për montimin e pllakave akustike me vrima

  

për vrimat design

për vrimat design  6x18 

kuti kuti 0,56
kg/kuti

4710*     8x18 

4711*  për vrimat design 
10x23 

4712*  për vrimat design 
12x25 

4713* për vrimat design
15x30 

4714* për vrimat design
8x12x50 

4715* për vrimat design
12x20x66 

4716*
Mbajtëse dore e disqeve për hapjen e vrimave
Përdoret për vendosjen e disqeve të ndryshme sipas
design-it të pllakave akustike për hapjen e vrimave

- kuti 0,16
kg/copë 

4717*
Disqe për hapjen e vrimave të pllakave akustike për vrimat design

R/8x18 
kuti

0,34
kg/copë 

4718* për vrimat design
R/6x18 

0,27
kg/copë 

4682* Sharrë shpuese
Për hapje të vogla në pllakën e gipsit - copë 0,08

kg/copë 

4691*
Shpatull e gjërë
Për stukimin e gjithë sipërfaqes së pllakë gipsit pas
stukimit të fugave

25 cm

copë

0,22
kg/copë 

46928 30 cm 0,26
kg/copë 

87165*
Shpatull për këndet e brendshme
Për stukimin e fugave të këndeve të brendshme 90° të
pllakave të gipsit

120x97 mm copë 0,19
kg/copë 

87166*
Shpatull për këndet e jashtme
Për stukimin e fugave të këndeve të jashtme 90° të
pllakave të gipsit

120x97 mm copë 0,19
kg/copë 

Scule Knauf pentru sisteme uscate

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Seti përmban 2 distanciator në varësi të design-it të 
vrimave të pllakave akustike Knauf Cleaneo për të siguruar 
vazhdimësinë e drejtë dhe diagonale të vrimave në 
bashkimin e pllakave, si dhe një tubet me majë për të futur 
stukon e parapërgatitur.

Për hapjen e vrimave të pllakave akustike Knauf Cleaneo 
të mbushura aksidentalisht me stuko gjatë mbushjes së 
fugave dhe stukimit të kokave të vidave. Disqet janë të 
disponueshme sipas design-it të pllakave akustike.

10 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

4700*
Lëmues dore
Për lëmimin e sipërfaqeve jo të rrafshta ; rrjeta lëmuese
ndërrohet pas konsumimit

copë (240 x 80mm) copë 1 copë/
kuti

0,40
kg/copë 

4703* Rrjeta lëmuese rezervë
Rrjeta rezervë për lëmuesin e dorës copë (240 x 80mm) kuti 0,20

kg/kuti

4706*

Set për montimin e pllakave akustike me vrima

  

për vrimat design

për vrimat design  6x18 

kuti kuti 0,56
kg/kuti

4710*     8x18 

4711*  për vrimat design 
10x23 

4712*  për vrimat design 
12x25 

4713* për vrimat design
15x30 

4714* për vrimat design
8x12x50 

4715* për vrimat design
12x20x66 

4716*
Mbajtëse dore e disqeve për hapjen e vrimave
Përdoret për vendosjen e disqeve të ndryshme sipas
design-it të pllakave akustike për hapjen e vrimave

- kuti 0,16
kg/copë 

4717*
Disqe për hapjen e vrimave të pllakave akustike për vrimat design

R/8x18 
kuti

0,34
kg/copë 

4718* për vrimat design
R/6x18 

0,27
kg/copë 

4682* Sharrë shpuese
Për hapje të vogla në pllakën e gipsit - copë 0,08

kg/copë 

4691*
Shpatull e gjërë
Për stukimin e gjithë sipërfaqes së pllakë gipsit pas
stukimit të fugave

25 cm

copë

0,22
kg/copë 

46928 30 cm 0,26
kg/copë 

87165*
Shpatull për këndet e brendshme
Për stukimin e fugave të këndeve të brendshme 90° të
pllakave të gipsit

120x97 mm copë 0,19
kg/copë 

87166*
Shpatull për këndet e jashtme
Për stukimin e fugave të këndeve të jashtme 90° të
pllakave të gipsit

120x97 mm copë 0,19
kg/copë 

Scule Knauf pentru sisteme uscate

Notă:

2. Produsele cu * după cod articol sunt disponibile în depozitele clienților Knauf în max. 25 de zile de la comanda fermă
3. Produsele cu ** după cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face în baza unui avans.
4. Produsele cu *** dupa cod articol sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea lor se face in baza platii integrale in avans.

IN
STOC

Seti përmban 2 distanciator në varësi të design-it të 
vrimave të pllakave akustike Knauf Cleaneo për të siguruar 
vazhdimësinë e drejtë dhe diagonale të vrimave në 
bashkimin e pllakave, si dhe një tubet me majë për të futur 
stukon e parapërgatitur.

Për hapjen e vrimave të pllakave akustike Knauf Cleaneo 
të mbushura aksidentalisht me stuko gjatë mbushjes së 
fugave dhe stukimit të kokave të vidave. Disqet janë të 
disponueshme sipas design-it të pllakave akustike.

10 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

1 copë/
kuti

105

Shënim:
1.	Produktet	pa	shenjë	(*)	pas	numrit	të	artikullit,	janë	prodhim	standard	dhe	kanë	afat	maksimal	furnizimi	6	ditë	pune	nga	data	e	porosisë.	Këto	produkte	janë	përgjithësisht	në	magazinë	dhe	janë	të	disponueshme	për	tu	ngarkuar.
2.	Produktet	me	shenjë	*	pas	numrit	të	artikullit	kanë	afat	maksimal	furnizimi	14	ditë	nga	dita	e	porosisë.	Për	këto	porosi	kërkohet	një	parapagim	i	pjesshëm	i	vlerës	së	para-faturës.
3.	Produkteve	me	shenjë	**	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit	njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	fillon	me	parapagimin	e	pjeshëm	të	para-faturës.
4.	Produktet	me	shenjën	***	pas	numrit	të	artikullit,	prodhohen	në	bazë	porosie.	Afati	i	furnizimit		njoftohet	me	shkrim	pas	kryerjes	së	porosisë.	Fillimi	i	prodhimit	të	këtyre	produkteve	kërkon	parapagimin	e	të	gjithë	vlerës	të	para-faturës.		

Vegla pune Knauf për sistemin e thatë
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

4626* Thikë për pllaka gipsi
Me dorezë druri; teh shumë rezistent

- copë 12 copë/
kuti

0,09
kg/copë 

4627* Thikë prerëse për pllaka gipsi
Thikë për gërvishtjen e pllakës së gipsi - copë 0,08

kg/copë

4628* Lama rezervë për thikën prerëse - kuti 0,50
kg/copë

4629*
Zdrukth për brinjët e pllakës së gipsit 25cm
Zdrukth për pastrimin dhe drejtimin e brinjëve të prera

25 cm copë. 0,54
kg/buc. 

4630* Lama rezervë për zdrukthin 25 cm 25 cm kuti 0,04
kg/copë

61037* Zdrukth për zmusimin e brinjëve të pllakave
Për zmusimin në kënd 45° të brinjëve të pllakave të
gipsit

22,5/45 grad copë 1 copë  0,73
kg/copë

4647* Gjurmëlënës (litar 25m)
Për të treguar drejtimin e montimit të profileve perimetrale.
Ofrohet së bashku me rreth 30 gr pluhur ngjyrues 

25 m copë 1 copë  0,26
kg/copë

40312* 240 mm/dorë e djathtë

copë 1 copë

 0,40
kg/copë

40313* 240 mm/dorë e majtë  0,40
kg/copë

61065* - copë 1 copë  0,62
kg/copë 

4680* - copë 1 copë  0,98
kg/copë

4685*

Freza për hapjen vrimave te kutive elektrike
(60/67/74) në pllaka gipsi 

60/67/74 copë 1 copë  0,21
kg/copë

87156*
Shpatull me kaçavidë në dorezë
Vegla më e rëndësishme për stukimin e fugave dhe 
fiksimin e vidave. I gjërë 152 mm.

- copë  0,12
kg/copë

4658*
Rrul me thumba për harkimin e pllakave të gipsit

- copë 1 copë  0,70
kg/copë

169025* Gërshërë për të prerë shiritin ULTRAFLEX
Ofron prerjen shumë të saktë të shiritit Ultraflex në qoshe - copë 1 copë  -   

40469*
Pajisje për shiritin rrul ULTRAFLEX

- copë 1 copë  -   

Gërshërë për prerjen e profileve (spesor max. 1 mm)
Speciale për prerjen e profile të sistemit të thatë

Darë për fiksimin e upave metalike 
(per varje ngarkesash) 

Darë për bashkimin e profileve (spesor max. 1mm)

Për hapjen e vrimave në pllaka gipsi për të montuar 
kutitë elektrike. Ofrohet në tre diametra vrimash 60/67/74

Rrul me bisht metalik për shpimin e pllakës së gipsit para 
lagjes dhe harkimit.

Për një përthyerje të saktë shiritit ULTRAFLEX në qoshe

10 copë/
kuti

10 copë/
kuti

2 copë/
kuti

12 copë/
kuti

12 copë/
kuti

129129129

Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

87168*
Mistri Nirosta, e vogël
Vegël pune për suvatuesit prej çeliku dhe dorezë
plastike

280x130x0,7 mm copë  1 copë 0,36
kg/copë

87171
Mistri Nirosta për patinues
Vegël pune për patinues prej çeliku dhe dorezë
druri për lëmimin e sipërfaqeve të patinuara

480x130x0,7 mm copë  1 copë 0,67
kg/copë

20223000*
Shpatull me dorezë druri 

500 mm

copë  1 copë

0,30
kg/copë

20222900* 600 mm 0,36
kg/copë

5641*

Për rrafshimin dhe drejtimin e suvasë të freskët. Me 
seksion tipi h, për një mbajtje të mirë dhe punim të lehtë.  

1000 mm

copë  1 copë

1,05
kg/copë

5642* 1200 mm 1,40
kg/copë

5643 1500 mm 1,70
kg/copë

5645* 1800 mm 1,81
kg/copë

5639* 2000 mm 2,60
kg/copë

20220410* 2500 mm 2,62
kg/copë

20220420* 3000 mm 3,15
kg/copë

5636*

Mastar nivelues alumini, seksion trapez
Për nivelimin e suvasë. Me seksion trapez për një
mbajtje të mirë dhe punim të lehtë.

1000 mm

copë  1 copë

0,98
kg/copë

79745* 1800 mm 1,41
kg/copë

79746* 2000 mm 1,53
kg/copë 

79747* 2500 mm 2,45
kg/copë 

61057*

Sfungjer
Sfyngjer ngjyrë portokalli. Përdoret i lagur  për të fërkuar 
sipërfaqen e suvatuar dhe eleminuar flluskat e ajrit të 
krijuara në sipërfaqen e suvatuar.

11x23 copë  1 copë 0,21
kg/copë 

87163* Mistri për suva 80 mm copë  1 copë 0,18
kg/copë 

61026* Nivelues me ujë 2 m copë  1 copë 1,54
kg/copë 

66524* Kovë prej plastike për suva
Për përzierjen me ujë dhe përgatitjen e suvasë 90l copë  1 copë 3,20

kg/copë 

20221400*
Gërryese për suva
Vegël pune për drejtimin dhe nivelimin e këndeve 
të brendshme

100 mm gjatësi copë  1 copë 0,87
kg/copë 

87167* Shpatull për kënde të brendshme tipi U 80x60 mm copë  1 copë 0,20
kg/copë 

Vegla pune Knauf për sistemet e suvave

Vegël pune për lëmim dhe prerës e sipërfaqeve të
suvatuara. Prej çeliku inoks (nuk ndryshket) 

Mastar drejtues alumini, seksion “h” 
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

4626* Thikë për pllaka gipsi
Me dorezë druri; teh shumë rezistent

- copë 12 copë/
kuti

0,09
kg/copë 

4627* Thikë prerëse për pllaka gipsi
Thikë për gërvishtjen e pllakës së gipsi - copë 0,08

kg/copë

4628* Lama rezervë për thikën prerëse - kuti 0,50
kg/copë

4629*
Zdrukth për brinjët e pllakës së gipsit 25cm
Zdrukth për pastrimin dhe drejtimin e brinjëve të prera

25 cm copë. 0,54
kg/buc. 

4630* Lama rezervë për zdrukthin 25 cm 25 cm kuti 0,04
kg/copë

61037* Zdrukth për zmusimin e brinjëve të pllakave
Për zmusimin në kënd 45° të brinjëve të pllakave të
gipsit

22,5/45 grad copë 1 copë  0,73
kg/copë

4647* Gjurmëlënës (litar 25m)
Për të treguar drejtimin e montimit të profileve perimetrale.
Ofrohet së bashku me rreth 30 gr pluhur ngjyrues 

25 m copë 1 copë  0,26
kg/copë

40312* 240 mm/dorë e djathtë

copë 1 copë

 0,40
kg/copë

40313* 240 mm/dorë e majtë  0,40
kg/copë

61065* - copë 1 copë  0,62
kg/copë 

4680* - copë 1 copë  0,98
kg/copë

4685*

Freza për hapjen vrimave te kutive elektrike
(60/67/74) në pllaka gipsi 

60/67/74 copë 1 copë  0,21
kg/copë

87156*
Shpatull me kaçavidë në dorezë
Vegla më e rëndësishme për stukimin e fugave dhe 
fiksimin e vidave. I gjërë 152 mm.

- copë  0,12
kg/copë

4658*
Rrul me thumba për harkimin e pllakave të gipsit

- copë 1 copë  0,70
kg/copë

169025* Gërshërë për të prerë shiritin ULTRAFLEX
Ofron prerjen shumë të saktë të shiritit Ultraflex në qoshe - copë 1 copë  -   

40469*
Pajisje për shiritin rrul ULTRAFLEX

- copë 1 copë  -   

Gërshërë për prerjen e profileve (spesor max. 1 mm)
Speciale për prerjen e profile të sistemit të thatë

Darë për fiksimin e upave metalike 
(per varje ngarkesash) 

Darë për bashkimin e profileve (spesor max. 1mm)

Për hapjen e vrimave në pllaka gipsi për të montuar 
kutitë elektrike. Ofrohet në tre diametra vrimash 60/67/74

Rrul me bisht metalik për shpimin e pllakës së gipsit para 
lagjes dhe harkimit.

Për një përthyerje të saktë shiritit ULTRAFLEX në qoshe

10 copë/
kuti

10 copë/
kuti

2 copë/
kuti

12 copë/
kuti

12 copë/
kuti
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Cod Articol
(vezi nota 
subsol)

denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

87168*
Mistri Nirosta, e vogël
Vegël pune për suvatuesit prej çeliku dhe dorezë
plastike

280x130x0,7 mm copë  1 copë 0,36
kg/copë

87171
Mistri Nirosta për patinues
Vegël pune për patinues prej çeliku dhe dorezë
druri për lëmimin e sipërfaqeve të patinuara

480x130x0,7 mm copë  1 copë 0,67
kg/copë

20223000*
Shpatull me dorezë druri 

500 mm

copë  1 copë

0,30
kg/copë

20222900* 600 mm 0,36
kg/copë

5641*

Për rrafshimin dhe drejtimin e suvasë të freskët. Me 
seksion tipi h, për një mbajtje të mirë dhe punim të lehtë.  

1000 mm

copë  1 copë

1,05
kg/copë

5642* 1200 mm 1,40
kg/copë

5643 1500 mm 1,70
kg/copë

5645* 1800 mm 1,81
kg/copë

5639* 2000 mm 2,60
kg/copë

20220410* 2500 mm 2,62
kg/copë

20220420* 3000 mm 3,15
kg/copë

5636*

Mastar nivelues alumini, seksion trapez
Për nivelimin e suvasë. Me seksion trapez për një
mbajtje të mirë dhe punim të lehtë.

1000 mm

copë  1 copë

0,98
kg/copë

79745* 1800 mm 1,41
kg/copë

79746* 2000 mm 1,53
kg/copë 

79747* 2500 mm 2,45
kg/copë 

61057*

Sfungjer
Sfyngjer ngjyrë portokalli. Përdoret i lagur  për të fërkuar 
sipërfaqen e suvatuar dhe eleminuar flluskat e ajrit të 
krijuara në sipërfaqen e suvatuar.

11x23 copë  1 copë 0,21
kg/copë 

87163* Mistri për suva 80 mm copë  1 copë 0,18
kg/copë 

61026* Nivelues me ujë 2 m copë  1 copë 1,54
kg/copë 

66524* Kovë prej plastike për suva
Për përzierjen me ujë dhe përgatitjen e suvasë 90l copë  1 copë 3,20

kg/copë 

20221400*
Gërryese për suva
Vegël pune për drejtimin dhe nivelimin e këndeve 
të brendshme

100 mm gjatësi copë  1 copë 0,87
kg/copë 

87167* Shpatull për kënde të brendshme tipi U 80x60 mm copë  1 copë 0,20
kg/copë 

Vegla pune Knauf për sistemet e suvave

Vegël pune për lëmim dhe prerës e sipërfaqeve të
suvatuara. Prej çeliku inoks (nuk ndryshket) 

Mastar drejtues alumini, seksion “h” 
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