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Cegie ka elewacyjna Novabrik produkowana 

jest z mieszanki najwy szej jako ci kruszyw 

naturalnych (granit, marmur, bazalt). Wysok

jako  techniczn  i wizualn  uzyskujemy po-

przez dodanie do mieszanki plastyfikatorów 

spoiw oraz barwników.

Otrzymana z maszyny produkcyjnej kszta -

tka, w kszta cie litery „V”, amana jest na pó ,

przez co powstaj  dwie gotowe do zamonto-

wania cegie ki elewacyjne. Dzi ki tej techno-

logii lico cegie ki uzyskuje niepowtarzaln

powierzchni . Znacz co podnosi to walory es-

tetyczne produktu. Cegie ka Novabrik wyst -

puje równie  z licem g adkim oraz jako gotowa 

kszta tka naro na.

Cegie ka Novabrik nawi zuje swoim wygl -

dem do wyrobów tradycyjnych, mo na j  wi c

z powodzeniem instalowa  równie  w budyn-

kach znajduj cych si  w zespo ach zabudowy 

historycznej. System Novabrik umo liwia za-

stosowanie ró nego typu izolacji (rekomendo-

wana we na mineralna) o dowolnej grubo ci 

(opracowane gotowe projekty stela y przewi-

duj  mo liwo  zastosowania izolacji o grubo-

ci do 15 cm). Wymiary konsol (mocuj cych 

ruszt) dobiera si  wówczas odpowiednio do 

grubo ci ocieplenia. Pomi dzy warstw  izo-

lacji i cegie k  Novabrik powstaje pustka po-

wietrzna, dzi ki której ciana oddycha, odpro-

wadzaj c wilgo  z budynku. 

– Cegie ka Novabrik charakteryzuje si  bo-

gactwem faktur umo liwiaj cych stworzenie 

ciekawej powierzchni fasady, a tak e wyj t-

kowych efektów wiat ocienia.

– Wysokie walory estetyczne produktu -

czone s  z jego trwa o ci , charakterystyczn

dla wyrobów z kruszyw szlachetnych.

– Elewacje Novabrik nie starzej  si . U yte 

na budynku tworz  przez wiele lat eleganck

i trwa  fasad .

– Ka da cegie ka Novabrik ma unikaln

faktur . Zastosowanie elewacji Novabrik eli-

minuje tym samym efekt monotonno ci fasa-

dy – charakterystyczny dla wi kszo ci tech-

nologii elewacyjnych.

– Novabrik tworzy harmonijn  ca o  z ele-

wacjami innych typów.

System elewacyjny Novabrik mo e by

mocowany na jednym z czterech warian-

tów specjalnie zaprojektowanego rusztu: 

drewnianym, stalowo-drewnianym, stalo-

wym oraz aluminiowym. Cegie ki dosko-

nale pasuj  do siebie, dzi ki czemu monta

jest szybki, atwy i czysty. Powy sza cecha 

sprawia te , e do minimum zosta o zredu-

kowane ryzyko pope nienia b dów wyko-

nawczych. Cegie ki Novabrik maj  specjal-

nie zaprojektowany kszta t umo liwiaj cy 

u o enie elewacji bez zaprawy, a wi c tak-

e w trudnych warunkach, nawet zim .

Cegie k  uk ada si  od do u do góry ciany 

budynku. W przypadku uszkodzenia jednej 

cegie ki w gotowej cianie, jej wymiana na-

st puje bez konieczno ci demonta u ca ej

powierzchni fasady. System zawiera szereg 

rozwi za  detali architektonicznych.

Jedynym producentem systemu elewacji 

Novabrik w Polsce jest:

System Novabrik to znakomita propozycja 

dla inwestorów buduj cych b d

modernizuj cych domy. 

Elewacje wentylowane Novabrik
Technologia bezzaprawowa
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