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Wychodz c naprzeciw tym oczekiwaniom, 

firma „Fasada System” od dziesi ciu lat ofe-

ruje kompleksowe rozwi zania dekoracji ele-

wacyjnych w postaci gzymsów, boni, profi-

li do ozdoby okien, ok adzin kolumnowych 

i wielu innych detali ozdobnych. S  one bar-

dzo lekkie, a przy tym odporne na czynniki 

atmosferyczne.

Kszta t uzyskujemy ze specjalnie 

sezonowanego twardego styropianu, 

a powierzchni  stanowi warstwa ywic 

epoksydowych i kwarcu. Tak przygotowa-

ne elementy s  gotowe do przyklejenia do 

ciany i pomalowania farbami. Warto 

zauwa y , e oferta firmy „Fasada System” 

skierowana jest do klientów o zró nicowa-

nych wymaganiach. Oprócz profili z oferty 

podstawowej firma realizuje projekty indy-

widualne, a tak e zajmuje si  odwzorowa-

niem zabytkochych elewacji. Technologia 

ma patent RP nr 196061.

Wykorzystuj c nasze wieloletnie do wiad-

czenia w realizacji ró norodnych profili de-

koracyjnych, od kwietnia 2008 roku roz-

szerzyli my nasz  ofert  o grup  dekoracji 

wewn trznych w ramach projektu o nazwie 

„GALERIA PROFILI DEKORACYJNYCH”. 

Tu ka dy z naszych Klientów mo e zna-

le  co  dla siebie, pocz wszy od listew i ro-

zet ze styropianu ekstrudowanego produk-

cji BOVELACCI, imitacji belek rustykalnych 

z poliuretanu po tradycyjne elementy sztu-

katerii gipsowej, lampy i kinkiety gipsowe.

Tak szeroki asortyment powinien zadowo-

li  nawet najwybredniejsze gusta.   

Wysoka jako  produktów w po czeniu 

z bardzo przyst pnymi cenami oraz du

ilo ci  wzorów dost pnych od r ki to atuty 

„GALERII PROFILI DEKORACYJNYCH”.

Wszystkie oferowane produkty posiadaj

niezb dne do wprowadzenia na rynek atesty.

Firma prowadzi  sprzeda  wysy kow .

Systemy profili dekoracyjnych
Dzi , gdy niemal ka dy dom czy mieszkanie 

ozdabiamy, aby nada  im indywidualny cha-

rakter lub ukry  drobne wady, stajemy przed 

problemem wyboru elementów dekoracyjnych 

odpowiednich do naszych oczekiwa .
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