
18

Systemy elewacji 
wentylowanych NOVABRIK®

ELEWACJE

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: na terenie ca³ego kraju

Us³ugi: projekt koncepcyjny (aran¿acja budynku), projekt tech-

niczny, pomoc w monta¿u (przeszkolenie ekipy wykonawczej),

transport

Pozosta³a oferta: parapety i naro¿a w kolorze elewacji

NOVABRIK PPOLSKA SSp. zz oo.o.
Biuro Handlowe: ul. Œl¹ska 35/37, 81-310 Gdynia
tel. 058 628 87 61 do 69, faks 058 628 87 60
www.novabrik.pl, e-mail: novabrik@novabrik.pl

Zastosowanie

System elewacji wentylowanych Novabrik® stosuje siê jako

wykoñczenie œcian zewnêtrznych budynku, coko³ów, ogrodzeñ,

obiektów ma³ej architektury, jak równie¿ wykoñczenie œcian

wewnêtrznych, kominków, detali architektonicznych. System

Novabrik® doskonale nadaje siê do rewitalizacji fasad starych

budynków, jak równie¿ do wykoñczenia elewacji budynków nowo

projektowanych. System ten traktowany jest przez architektów 

i inwestorów jako wyró¿nik realizacji presti¿owych.

Podstawowe informacje

System Novabrik® umo¿liwia naturaln¹, ci¹g³¹ wentylacjê

budynku. Jest unikalnym sposobem poprawy komfortu termicz-

nego pomieszczeñ. Stanowi solidn¹ barierê akustyczn¹. Jest mro-

zoodporny, o du¿ej paroprzepuszczalnoœci. Przy stosowaniu sys-

temu Novabrik® nie ma ryzyka spêkañ elewacji. System Novabrik®

oferuje najwy¿szej jakoœci materia³y, bardzo du¿¹ trwa³oœæ kolorów

oraz brak widocznych oznak starzenia siê elewacji.

Monta¿

System elewacyjny Novabrik® mo¿na mocowaæ na 4 rodzajach

rusztu: drewnianym, stalowo-drewnianym, stalowym oraz alumi-

niowym firmy Euro Fox. Cegie³ki Novabrik® pasuj¹ do siebie jak

klocki lego, dziêki czemu monta¿ jest szybki, ³atwy, przyjemny 

i czysty. Cegie³ki Novabrik® maj¹ specjalnie zaprojektowany 

kszta³t umo¿liwiaj¹cy u³o¿enie elewacji bez zaprawy, a wiêc 

tak¿e w trudnych warunkach, nawet zim¹.

Niepowtarzalna elewacja

Cegie³ka elewacyjna Novabrik® produkowana jest z mieszanki

najwy¿szej jakoœci kruszyw naturalnych (granit, marmur, mika).

Do mieszanki dodawane s¹ plastyfikatory, spoiwa i barwniki dla

podniesienia w³aœciwoœci technicznych i wizualnych.

Otrzymana z maszyny produkcyjnej forma, w kszta³cie litery „V”,

³amana jest na pó³, przez co powstaj¹ dwie gotowe do zamontowa-

nia cegie³ki elewacyjne Novabrik® o wymiarach 200/75/65 mm.

Dziêki tej technologii lico cegie³ki uzyskuje niejednolit¹ 

i niepowtarzaln¹ porowat¹ powierzchniê, co znacz¹co podnosi

walory estetyczne produktu. Cegie³ka wystêpuje równie¿ 

z g³adkim/polerowanym licem.

Mo¿liwoœci kolorystyczne

Ceg³a Novabrik® produkowana jest w 10 podstawowych kolorach:

brunatny, be¿owy, pszenica, piaskowy, kremowy, kolonialny br¹z,

ceglasty, czerwony, szary, stalowy. Novabrik Polska na zamówienie

projektanta lub inwestora produkuje cegie³ki o dowolnym kolorze

z palety RAL lub NCS.
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