
BUDUJEMY DOM 10/201230

Dach domu wygl da niezwykle efektow-

nie, gdy jest w pe ni wyko czony. Do sko na-

ym rozwi zaniem na trwa e i estetyczne 

wyko czenie okapu, czyli elementów kon-

strukcji dachu wystaj cych poza obrys domu, 

stanowi szeroka oferta firmy Royal Europa 

– producenta podbitki dachowej Royal Soffit. 

Kolorystycznie dobrana do systemów rynno-

wych, pokry  dachowych czy te  okien 

i drzwi tworzy harmonijn  ca o , nadaj c wy-

j tkowy charakter ca emu budynkowi.

Konstrukcja podbitki dachowej

Dost pna na rynku podbitka dachowa Royal 

Soffit powstaje w procesie koekstruzji, w eko-

logicznej produkcji zamkni tej, wolnej od 

metali ci kich takich jak: kadm czy o ów. 

Oferta Royal Soffit skierowana jest do na-

wet najbardziej wymagaj cych klientów 

– oprócz du ej ró norodno ci kolorów, znajd

oni w naszej ofercie podsufitk , której panele 

s   wentylowane centralnie, ca opowierzch-

niowo oraz pe ne – nie posiadaj ce otworów 

wentylacyjnych. Szeroki wybór spo ród wy-

mienionych typów, pozwala na dostosowanie 

podsufitki Royal Soffit do indywidualnych 

potrzeb, zapewniaj c odpowiedni  wenty-

lacj  dachu. 

Firma Royal Europa pod aj c za potrze-

bami rynku, oferuje szerok  gam  kolory-

styczn  podsufitki Royal Soffit tak, aby 

umo liwi  idealny dobór koloru elewacji, 

stolarki okiennej, systemu rynnowego wzgl -

dem poddasza. 

Oprócz tradycyjnej palety kolorystycznej 

Royal Soffit, oferta jest wzbogacona o kolo-

ry drewnopodobne – palisander, z oty d b, 

orzech i ciemny orzech. 

Podsufitka Royal Soffit w eleganckich od-

cieniach umo liwia kompozycj  z pozosta y-

mi elementami fasady, w zale no ci od wy-

maga , zarówno na zasadzie kontrastu, jak 

i doskona ej harmonii kolorystycznej.

Trwa o  oraz atwe utrzymanie czysto ci

Pe en asortyment rozwi za : podsufitka pe -

na, podsufitka wentylowana oraz podsufit-

ka wentylowana centralnie pozwala ka demu 

klientowi na samodzielnie poprawienie este-

tyki budynku, jak równie  dokonanie pe nego 

zabezpieczenia przed zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi. Jest to mo liwe dzi ki poli-

chlorkowi winylu, który jest odporny na uszko-

dzenia mechaniczne, rozci ganie czy korozj .

Unikalny sk ad surowcowy, który jest trwal-

szy od materia ów naturalnych oraz spraw-

dzona kanadyjska technologia, czyni podbitk

Royal Soffit materia em na lata. Trwa o  pod-

sufitki Royal Europa potwierdzona jest pisem-

n  50-letni  gwarancj  producenta. Niewielka 

waga poszczególnych elementów Royal Soffit 

umo liwia monta  paneli nawet na delikatnych 

konstrukcjach. Brak potrzeby konserwacji, od-

porno  na wahania temperatury oraz wilgo ,

gwarantuj  zadowolenie z u ytkowania pod-

sufitki Royal Soffit przez wiele lat. 

Odpowiednia wentylacja dachu recept

na d ugoletni  eksploatacj

Odpowiednia wentylacja dachu wp ywa nie 

tylko na d ugowieczno  konstrukcji da-

chowej, lecz tak e na cyrkulacj  powietrza, 

a tym samym bezpo rednio na bilans ciepl-

ny budyn ku. Podbitka Royal Soffit powin-

na wobec tego by  montowana w sposób nie 

powoduj cy blokad na g ównych ci gach 

prze p ywu powietrza niezb dnego do wen-

tylacji dachu. Niespe nienie tego warunku

jest pierwszym krokiem do zawilgocenia war-

stwy ocieplenia dachu oraz spowodowania 

znacznych strat ciep a. 

Podbitka dachowa Royal Soffit z PVC to 

prawdziwa dekoracja poddasza. Bogata ga-

ma kolorystyczna oraz ilo  dost pnych na 

rynku rodzajów paneli sprawiaj , e z a-

two ci  mo na j  dopasowa  do koloru ele-

wacji oraz zastosowanej stolarki okiennej 

i drzwiowej. Podbitka dachowa wp ywa po-

nadto na odpowiedni  wentylacj  dachu

chroni c go przed zawilgoceniem oraz 

uszkodzeniem. 

O niezawodno ci stosowania podbitki z PVC 

wiadczy d ugi okres gwarancyjny przyj ty 

przez producenta, firm  Royal Europa, który 

dla naszych klientów, oznacza spokojn  eks-

ploatacj  przez lata.

– estetyczne i trwa e wyko czenie dachu na d ugie lata
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