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Royal Europa jest jedn

z najwi kszych firm 

w Europie, wdra aj c

w sektorze budownictwa, 

nowoczesne rozwi zania 

w technologii PVC. 

Do kluczowych produktów 

Royal Europa nale

systemy elewacyjne.

ROYAL SIDING

Royal Siding to nowoczesny sposób wyko -

czenia elewacji zewn trznej. Stosuje si  go 

zamiast tradycyjnych tynków przy wyka -

czaniu elewacji albo odnawianiu budyn-

ków. Obecnie ok adziny elewacyjne typu 

Royal Siding powszechnie wykorzystuje 

si  jako materia  kryj cy zewn trzne ocie-

plenie budynku. Wyst puje on w dwóch  

ró nych profilach i trzech fakturach ze-

wn trznych oraz szerokiej gamie kolory-

stycznej.

TIMBER TREND

Nowy produkt Royal Europa imituj cy 

drewnian  elewacj  balow . Nadaj c bu-

dynkom rustykalny charakter doskonale 

wkomponowuje si  w pejza  wiejski i le ny. 

Wyst puje w kolorze sosny i jasnego d bu.

ROYAL SOFFIT

Podsufitka klasyczna przewidziana do in-

stalacji na zewn trz budynków w celu es-

tetycznego i trwa ego wyko czenia kon-

strukcji dachowych. Jej stabilna konstrukcja 

pozwala zachowa  charakter nawet w sze-

rokim, poziomym zawieszeniu. Wyst puje 

w pi tnastu kolorach oraz w trzech, dla za-

pewnienia prawid owej i efektywnej wenty-

lacji, rodzajach paneli: g adkim, rodkowo-

perforowanym i perforowanym. 

Charakterystyka produktów:

 Lekka konstrukcja – mo liwo

 zamontowania na ró nego rodzaju 

 konstrukcjach cian i dachów.

 Szybko  i atwo  monta u – szybka 

 i ma o uci liwa dla otoczenia. „sucha 

 technologia” pozwala na monta  przez

  ca y rok, bez wzgl du na warunki 

 atmosferyczne.

 Ka dy typ elewacji posiada szerok  gam

 akcesoriów, które umo liwiaj  stworzenie

 kompletnej elewacji budynku.

 Bogata kolorystyka.

 Trwa o  – wyj tkowo d uga trwa o

 elewacji – pisemna gwarancja producenta

 na 50 lat.             

 Niepodatna na wp ywy atmosferyczne, 

 nie koroduje i nie p ka, odporna na 

 uderzenia i mechaniczne uszkodzenia.

  Nie wymaga konserwacji.

Systemy 
elewacyjne 
Royal Europa
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