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Dom 7−8 2 0 0 6budujemy

System Royal Siding składa się z pa-

neli winylowych, podsufitki oraz listew

wykończeniowych i umożliwia stworze-

nie estetycznej, długowiecznej elewacji,

która chroni przed niekorzystnym wpły-

wem czynników atmosferycznych. Bogata

paleta kolorów i kształtów oraz możli-

wość łączenia z innymi materiałami wy-

kończeniowymi pozwala stworzyć dom

o niepowtarzalnym i oryginalnym wyglą-

dzie. Przytulny i ładny dom dla każdej ro-

dziny. Royal Siding powszechnie wyko-

rzystuje się jako element wykończeniowy

zewnętrznego ocieplenia budynku. Stosu-

je się go zamiast tradycyjnych tynków

przy wykańczaniu elewacji albo odnawia-

niu budynków. Jest nadzwyczaj trwałym,

a zarazem efektownym sposobem na ele-

wację zewnętrzną każdego domu. Techno-

logia docieplenia budynków za pomocą

sidingu winylowego, dziesięć lat temu

w ogóle nieznana w Polsce, jest obecnie

powszechnie stosowana w budownictwie

jedno- i wielorodzinnym.

Dlaczego ROYAL SIDING?

Estetyka – sidingiem można wykoń-

czyć każdy, nawet najbardziej wymyślny

szczegół elewacji. Szeroka gama kolory-

styczna, możliwość układania paneli

w dowolnych konfiguracjach i różnorod-

ność oferowanych paneli oraz akcesoriów

wykończeniowych umożliwiają tworzenie

oryginalnych rozwiązań architektonicz-

nych, zwłaszcza że siding bardzo dobrze

komponuje się z innymi rodzajami elewa-

cji, takimi jak: cegła, kamień czy drewno.

Trwałość – Royal Siding jest materia-

łem pełnowartościowym i może zaspoko-

ić potrzeby większości użytkowników.

Jest produkowany z wykorzystaniem

najnowocześniejszych, w pełni skompu-

teryzowanych technologii. Panele elewa-

cyjne Royal Siding poddawane są do-

kładnej kontroli jakości – System

DURA. Technologia DURA to unikalny

system badania wytrzymałości sidingu,

który powstał, aby przekonać naszych

klientów, że otrzymują jeden z najbardziej

wytrzymałych gatunków zewnętrznej ele-

wacji winylowej

znajdujących się

obecnie na rynku. 

Konserwacja –

proste zabiegi kon-

serwacyjne, ograni-

czające się jedynie

do okresowego

umycia wodą z do-

datkiem środka

czyszczącego elewa-

cji Royal 

Siding, pozwalają

utrzymać przez

długie lata pierwotny wy-

gląd elewacji. Eliminuje to jednocze-

śnie wydatki na konserwację. Tynk wy-

maga odnawiania w kilkuletnich okre-

sach, podczas gdy elewacja winylowa za-

chowuje swój pierwotny wygląd przez ca-

ły okres eksploatacji.

Szybkość i  łatwość montażu – tech-

nologia Royal Siding pozwala na montaż

sidingu przez cały rok, bez względu na

warunki atmosferyczne. Montaż sidingu

rozpoczyna się od dołu elewacji po wcze-

śniejszym zamontowaniu akcesoriów

Royal Siding (listew startowych, narożni-

ków, listew wykończeniowych, listew do

obróbek otworów okiennych i drzwio-

wych). Na zakończenie instaluje się pane-

le Royal Siding. 

Termoizolacja – siding jest jedy-

nym materiałem, który umożliwia do-

cieplenie budynków zbudowanych

w dowolnej technologii. Zastosowany

z wysokiej klasy materiałami izolacyjny-

mi, zapewnia doskonałą izolację ter-

miczną. Inwestycja w odpowiedni mate-

riał izolacyjny pozwoli nam cieszyć się

ciepłem nawet w najmroźniejsze dni, ale

również zaoszczędzić na kosztach ogrze-

wania. Wykończenie budynku panelami

Royal Siding przy jednoczesnym ocie-

pleniu ścian zewnętrznych budynku po-

woduje energooszczędność rzędu 30%

w stosunku do ścian nieocieplonych.

Royal Siding możemy stosować zarówno

w przypadku ocieplania domu styropia-

nem, jak i wełną mineralną bez względu

na materiał

konstrukcyjny ścian. 

Niezwykła trwałość sidingu potwierdzo-

na 50-letnią gwarancją producenta, ła-

twość konserwacji, szybki i łatwy mon-

taż oraz doskonała jakość i grubość pa-

nela, zdecydowanie odróżniają Royal Si-

ding od innych rodzajów elewacji ze-

wnętrznej. Bez względu na rodzaj zasto-

sowanych materiałów, elewacja w sidin-

gu z zastosowaniem wełny mineralnej

jest jedynym systemem, który zapewnia

właściwe przewietrzanie ścian i odparo-

wanie powstałej pary wodnej, zachowu-

jąc przy tym ciepłe i suche ściany o nie-

zmienionym wyglądzie.

ATESTY

AT-15-3121/98 – Aprobata Techniczna 

B-668/96/97 – Atest Higieniczny PZH

LPK-821/06/TG – Klasyfikacja Ogniowa

ITB 

Badanie odporności w niskich temperatu-

rach (-50°C), WSK PZL Mielec

ROYAL EUROPA Sp. z o.o.

ul. Royal 1, 59-101 Polkowice 
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Bezpłatna infolinia: 

siding: 0 800 134 800

www.royaleuropa.com

e-mail: info@royaleuropa.com

panele winylowe Royal Siding

Royal Siding

– idealne połączenie estetyki i trwałości

Royal_Europa.qxd  06-06-30  09:05  Page 127


