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DETALE ARCHITEKTONICZNE FASADA SYSTEM, 
BUDOWNICT WO MODUŁOWE

Fasada System w trakcie już ponad dwudziestoletniego istnienia rozwijała gamę 

swoich produktów, biorąc pod uwagę potrzeby rynku a przede wszystkim tenden-

cje proekologiczne w gospodarce światowej. Obecnie firma rozwija cztery działy 

związane z budownictwem, są to: produkcja elewacyjnych profili dekoracyjnych, 

produkcja niepalnej płyty budowlanej MgOFire, produkcja systemu wentylacyjne-

go Vents FS z recyklingowych tworzyw sztucznych oraz nowość – autorski system 

budownictwa modułowego FS Systems – domy o powierzchni 35 m2 tylko na tzw. 

zgłoszenie.

Elewacyjne profile dekoracyjne
Firma Fasada System od lat produkuje profile dekoracyjne, które dzięki dużej 

wierności odtwarzania historycznych detali, ale również własnych innowacyjnych 

rozwiązań, zyskały szerokie uznanie klientów w całym kraju.

Niepalna płyta budowlana MgOFire
Krokiem milowym w rozwoju firmy było wprowadzenie w roku 2013 na rynek nie-

palnej płyty budowlanej MgOFire. Płyty o niezwykłych właściwościach fizycznych 

i bardzo szerokim zastosowaniu w budownictwie, która zdobywa coraz większe 

uznanie wśród budowniczych domów szkieletowych, rewitalizujących obiekty 

historyczne a przede wszystkim wśród tych, dla których ekologia i bezpieczeństwo 

użytkowania jest nieobojętne. Płyta MgOFire prócz swojej niepalności jest materia-
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łem odpornym na niszczące działanie wody, stanowi 

o komfortowym środowisku dla osób z problemami 

alergicznymi – hamuje rozwój bakterii i grzybów na 

jej powierzchni, co nie jest bez znaczenia w obecnej 

sytuacji epidemiologicznej.

System wentylacji Vents FS z recyklin-
gowych tworzyw sztucznych

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju Fasada 

System było rozpoczęcie w 2018 roku produkcji syste-

mu wentylacyjnego Vents FS z recyklingowych two-

rzyw sztucznych, głównie ABS i PS, których produkcja 

w pełni odpowiada kierunkom rozwoju gospodarki 

zgodnymi z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie 

gospodarki cyrkulacyjnej. Kratki wentylacyjne pro-

dukujemy w wielu kolorach z tworzyw o wysokiej 

odporności na UV.

Autorski system budownictwa moduło-
wego FS Systems
Na przełomie 2019 i 2020 roku opracowaliśmy własny 

system budownictwa modułowego opartego o pane-

le SIP zbudowane z płyty MgOFire, styropianu EPS 

100 038 i drewnianych belek konstrukcyjnych. Ideą 

jaka towarzyszyła nam w tworzeniu tego projektu 

była łatwość montażu, lekkość elementów systemu, 

łatwy transport na miejsce budowy oraz dobre para-

metry cieplne budynku. 

Dom na tzw. zgłoszenie w 3-4 dni
Wybudowanie „domu na zgłoszenie” do 35 m2 na 

wcześniej przygotowanym fundamencie trwa 3-4 

dni i nie wymaga użycia specjalistycznego, ciężkiego 

sprzętu budowlanego – cały budynek z dachem pła-

skim waży poniżej 3 ton, a najcięższy element waży 

mniej niż 40 kg. Obecnie powstają pierwsze budynki, 

które zyskują uznanie inwestorów. Duże zaintereso-

wanie i pierwsze realizacje dopingują zespół firmy 

Fasada System do opracowania pełnego systemu 

budowy domów modułowych o dużych powierzch-

niach. 

Fasada System Sp. z o.o. 
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www.fasadasystem.pl, www.fs-systems.pl, www.plytymgo.com, www.kratkiwentylacyjne.com


