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DETALE ARCHITEKTONICZNE FASADA SYSTEM
 OD 20-TU LAT NA RYNKU BUDOWLANYM

Produkty firmy Fasada System od 20-tu lat ozdabiają 

elewacje domów, apartamentowców i budynków 

użyteczności publicznej zarówno nowych jak

i rewitalizowanych. Nasze wieloletnie doświad-

czenie sprawiło, że tysiące budynków wyróżnia się 

indywidualnym charakterem. Na bogatą kolekcję 

detali architektonicznych składają się autorskie 

rozwiązania boniowania ścian i narożników, gzymsy, 

konsole, kolumny, pilastry i listwy wokółokienne. 

Wszystkie elementy wykonywane są z wysokiej jako-

ści styropianu i utwardzane powierzchniowo według 

własnej, opatentowanej technologii nadającej tym 

elementom dużą odporność na zmienne warunki 

atmosferyczne.

Fasada System jako pierwsza firma w Polsce wpro-

wadziła na rynek listwę z rowkiem półokrągłym do 

wykonywania boniowania ścian ocieplanych. Listwa 

LB-02F wykonana metodą wtryskową ze styropianu 

o gęstości ponad 30 kg/m3 to materiał o dobrej izo-

lacyjności, wytrzymały mechanicznie i łatwy w mon-

tażu i malowaniu. Tą samą metodą produkujemy 

unikatowe na rynku płyty boniowane do ozdabiania 

naroży budynków i podziałów pionowych ścian.

Wszystkie produkty firmy „Fasada System” posiadają 

odpowiednie badania dopuszczające  do obrotu na 

rynku budowlanym. Firma prowadzi również syste-

matyczne badania produktów w akredytowanych 

laboratoriach, które potwierdzają wysoką jakość  

i przydatność w budownictwie. Wieloletnie doświad-

czenie sprawia, że Fasada System jest w stanie reali-

zować niemal wszystkie projekty indywidualne.
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Fasada System jest producentem płyt magnezo-

wych MgO Fire

Płyty budowlane MgO Fire posiadają doskonałe 

parametry użytkowe t.j. odporność na ogień – klasa 

reakcji A1. Ściana działowa na konstrukcji drewnia-

nej ma odporność ogniową EI 60. Ten parametr jest 

szczególnie ważny w budownictwie szkieletowym, 

gdzie płyty MgO Fire można stosować jako poszycie 

wewnętrzne i zewnętrzne ścian. Kolejnym parame-

trem świadczącym o wysokich walorach użytko-

wych jest odporność na działanie wody – płyty nie 

zmieniają swoich właściwości fizycznych nawet po 

pełnym zanurzeniu w wodzie. Jeśli dodamy do tego 

wysoką twardość powierzchniową odpowiadającą 

betonowi B25, lekkość i elastyczność (obustronnie 

zbrojone siatką z włókna szklanego to mamy pro-

dukt o niespotykanych na rynku budowlanym wła-

ściwościach fizycznych. Płyty MgO Fire są pierwszy-

mi na rynku europejskim płytami magnezowymi bez 

dodatku chlorków – chlorek magnezu, który stosują 

jako dodatek inni producenci wpływa na wysoką 

korozyjność metalowych elementów konstruk-

cyjnych – szczególnie w pomieszczeniach o dużej 

wilgotności i przy zastosowaniu zewnętrznym. 

Ekologiczna płyta MgO jest produkowana w oparciu 

o surowce naturalne z użyciem minimalnej ilości 

energii – w produkcji nie ma wysokoenergetycznego 

procesu kalcynowania jak w przypadku cementu 

czy gipsu. Antyalergiczna płyta MgO Fire dzięki 

wysokiemu odczynnikowi pH 12 jest wskazana jako 

pokrycie ścian dla osób ze skłonnościami do aler-

gii – na powierzchni płyty nie rozwijają się bakterie 

i grzyby, a w przypadku zastosowania jako poszycie 

ścian zewnętrznych płyta jest odporna na gryzonie. 

Szerokie zastosowanie wysokiej jakości płyty MgO 

Fire daje duże możliwości nowoczesnych i bezpiecz-

nych rozwiązań w budownictwie. Płyty MgO Fire 

posiadają wszystkie niezbędna dokumenty w tym: 

Certyfikat CE oraz krajowy atest higieniczny.

Nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS

Firma Fasada System jest producentem systemu 

wentylacyjnego VENT FS. Produkowane nawietrzaki 

i kratki wentylacyjne charakteryzują się wysoką 

jakością wykonania, prostotą montażu i łatwą kon-

serwacją, co szczególnie ważne jest w przypadku 

używania w mieszkaniu palników gazowych. Porady 

dotyczące konserwacji dostępne są na stronie 

www.kratkiwentylacyjne.com.

n   Fasada System Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź

tel. 42 616 90 99, 601 20 60 90, e-mail: fasada@fasadasystem.pl

www.fasadasystem.pl, www.plytymgo.com, www.kratkiwentylacyjne.com
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