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Prezentacja firmowa

Niew tpliw  zalet  profili „Fasada System” 

jest to , e s  bardzo lekkie i twarde oraz od-

porne na dzia anie czynników atmosfe-

rycznych. Niew tpliwym atutem jest ich 

powierzchnia o wygl dzie naturalnego pia-

skowca daj ca doskona  przyczepno   dla 

farb elewacyjnych.  W ofercie znajduj  si

m.in.: gzymsy, listwy wokó okienne, podpa-

rapetniki, listwy boniowe, bonie naro ne, 

zworniki, konsole medaliony, ok adziny ko-

lumnowe, g owice kolumn... a wszystko to 

w konkurencyjnych cenach. 

Dlaczego warto wybra
nasz produkt?
Przede wszystkim ze wzgl du na jako  po-

twierdzon  setkami wykonanych elewa-

cji budynków nowych i rewitalizowanych 

oraz badaniami w Laboratorium Materia ów

Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki 

ódzkiej, które to badania potwierdzaj  t  ja-

ko . Wyniki ostatnich bada  opisane s

w protokole nr MB/40/08 z dnia 22.12.2008, 

gdzie zastosowano procedury i metody badaw-

cze zgodne z ZUAT  15/V.03/2003 pkt 5.6.5.10; 

5.6.5.11;5.6.5.12. Cechami badanymi by y : 

mrozoodporno , przyczepno  mi dzywar-

stwowa i  funkcjonalno .  Próbki poddane 

by y 25 cyklom zamra ania przez 16 godzin 

w temperaturze -20°C   i odmra ania przez 

8 godzin w wodzie o temperaturze 20°C i nie 

wykaza y adnych zmian pow oki. Warstwa 

wierzchnia profili ma bardzo wysok  przy-

czepno  do pod o a jakim jest styropian kla-

sy EPS 100E038 (wg PN-EN-13163) dwukrotnie 

przewy szaj c  wymagania normatywne  zer-

wanie nast pi o w styropianie

bez odspojenia si  warstwy wierzchniej.  

Badana funkcjonalno  profili potwierdzi a, 

e profile „Fasada System” s  niezwykle od-

porne na wod  i nie wykazuj ad-

nych zmian powierzchni pod jej 

dzia aniem.

Jako uznany i do wiadczony  

producent profili elewacyjnych 

gwarantujemy klientom zado-

wolenie z produktu, a co naj-

wa niejsze spe niamy marzenia 

o pi knych elewacjach.

W 2007 roku zostali my lau-

reatem X edycji Konkursu ód

Proponuje, w 2008 roku otrzyma-

li my Nagrod  Gospodarcz  z r k

Wojewody ódzkiego, a w 2009 roku otrzyma-

li my Z oty Medal XVI Targów Budownictwa 

„Interbud”.

Fasada System od 10-ciu lat produkuje lekkie profile elewacyjne wed ug 

w asnej opatentowanej technologii.  Profile te znajduj  zastosowanie na 

budynkach nowych i zabytkowych  jako dekoracje zewn trzne na cianach 

ocieplanych i z tradycyjn  wypraw  tynkarsk .

Profile elewacyjne
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