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System okładzin elewacyjnych
ROYAL SIDING

ELEWACJE

P R E Z E N TA C J A

ROYAL HHURT SSp. zz oo.o.

ul. S³oneczna 153

05-506 Lesznowola

tel. 022 750 91 94

faks 022 750 91 84

www.royalhurt.com

e-mail: royalhurt@royalhurt.pl

INFORMACJE DDODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzeda¿y hurtowej i detalicznej

Gwarancja: 50 lat

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB, Klasyfikacja

Ogniowa ITB

Us³ugi: doradztwo techniczne, transport, realizacja nietypowych

zamówieñ

Pozosta³a oferta:

pokrycia dachowe: bitumiczne, ceramiczne, cementowe, blachy

dachowe

kamieñ i p³ytki elewacyjne z konglomeratu kamiennego

izolacje termiczne z we³ny mineralnej

segmentowe bramy gara¿owe

okna PVC Silver Line, okna dachowe, okna drewniane

drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne

ogrodzenia winylowe Royal Fencing

systemy rynnowe ENGLERT, ROYAL DUAL WALL GUTTER

maszyny do produkcji rynien ENGLERT

giêtarki do obróbek blacharskich firm Van Mark i Tapco

Ok³adzina ROYAL SIDING stosowana jest jako zewnêtrzna

warstwa elewacyjna przy renowacji elewacji starych budynków, 

w systemach ociepleñ metod¹ lekk¹ such¹ (jako warstwa zewnêtrz-

na, bezpoœrednio nara¿ona na czynniki atmosferyczne), 

jako warstwa dekoracyjna elewacji budynków wzniesionych 

w technologii szkieletu drewnianego. ROYAL SIDING jest

odporny na zarysowania i zmiany temperatury, jest skutecznym

sposobem na renowacjê zniszczonych budynków drewnianych, 

a technologia monta¿u pozwala na prowadzenie prac przez ca³y

rok. Ok³adziny tego typu s¹ dostêpne w szerokiej gamie kolorów 

i kszta³tów. Kolory nie trac¹ intensywnoœci na s³oñcu, poniewa¿

ok³adzina jest odporna na promieniowanie UV. 

Elewacja jest bardzo estetyczna, a ewentualne zabrudzenia mo¿na

w prosty sposób usun¹æ wod¹ z detergentem.

Rodzaje paneli: 

elewacyjne: ROYAL CREST, GRAND-FORM, RESIDENTIAL

podsufitka: ROYAL SOFFIT

Wymiary maks. [cm]:

d³ugoœæ: 500

szerokoœæ: 34

gruboœæ: 1,1

Akcesoria: listwy startowe, os³onowe, okapowe, naro¿niki

Monta¿: za pomoc¹ gwoŸdzi do rusztu drewnianego (listwy drew-

niane o przekroju minimalnym 25x50 mm, dobrze wysuszone 

i dok³adnie zaimpregnowane), pola w ruszcie wype³nione p³ytami 

z we³ny mineralnej lub styropianu

Palnoœæ: nierozprzestrzeniaj¹ce ognia (elewacja izolowana we³n¹

mineraln¹), trudno rozprzestrzeniaj¹ce ogieñ (elewacja izolowana

styropianem)
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