
Austrotherm Fasadowe Profile Powlekane

Sztukateria elewacyjna dla Twojego domu
niezawodny sposób na estetyczne ościeża
ochrona elewacji przed zaciekami wody
estetyczne połączenie fasady i dachu
wzory imitujące prawdziwe deski
wyrób z aprobatą techniczną ITB

austrotherm.pl
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Austrotherm - styropian dla wymagających
Firma Austrotherm, Rzetelny Producent Styropianu z ponad 20-letnią tradycją, oferuje szeroką gamę produktów ze styropianu

Austrotherm Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

tel. +48 33 844 70 33÷36

fax: +48 33 844 70 43

techniczny@austrotherm.pl / info@austrotherm.pl / austrotherm.pl

96-106 Skierniewice, ul. Fabryczna 80/82

tel. +48 46 834 88 20÷23

fax: +48 46 834 88 25

Zdjęcia w niniejszym katalogu mogą nieznacznie różnić się od produktu

znajdującego się w sprzedaży. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Dystrybutor:

Polskie
Stowarzyszenie
Producentów
Styropianu

Austrotherm XPS

Austrotherm PADLAP

Austrotherm FPP

Austrotherm UNIPLATTE

Austrotherm EPS

Austrotherm EXPERT

Austrotherm EPS (polistyren ekspandowany) - białe i szare (o podwyższonych właściwościach

termoizolacyjnych) płyty styropianowe stosowane do ociepleń ścian, dachów, stropów, podłóg

w budynkach mieszkalnych, biurowych, szkołach, szpitalach etc.

do kompleksowej termoizolacji i termomodernizacji obiektów oraz sztukaterii do fantazyjnego kształtowania elewacji.

Austrotherm XPS (polistyren ekstrudowany) - nowa generacja różowych płyt z polistyrenu eks-

trudowanego, w produkcji których zamiast szkodliwych dla atmosfery gazów używa się wyłącznie

dwutlenku węgla. To termoizolacja spełniająca wszystkie wymagania stawiane ociepleniom w eks-

tremalnych warunkach pracy, pod różnymi obciążeniami. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo

duża wytrzymałość na ściskanie.

Austrotherm FPP - fasadowe profile powlekane, to wyroby przeznaczone do kształtowania ele-

wacji. Dostępne jako gzymsy, profile podparapetowe, wokółokienne, drzwiowe oraz imitacje de-

sek. Dzięki dużej ilości wzorów, wysokiej giętkości i wytrzymałości można je stosować zarówno

w budownictwie tradycyjnym, jak i przy rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Austrotherm EXPERT - zielone, perymetryczne płyty fundamentowe, które charakteryzują się bar-

dzo dobrymi parametrami cieplnymi, odpornością na niszczące działanie wody oraz dużą wytrzy-

małością mechaniczną. Produkt uzyskał w 2014 roku Medal Europejski.

Austrotherm UNIPLATTE - różowe płyty Austrotherm XPS pokryte siatką zatopioną w wysokoga-

tunkowym spoiwie. Ten nowoczesny wyrób znajduje zastosowanie w aranżacji obiektów wellness,

spa i łazienek. Jego zaletą jest możliwość niemal dowolnego kształtowania powierzchni.

Austrotherm PADLAP - to styropianowe płyty Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA trwale po-

kryte od strony zewnętrznej wiórową płytą MDF o grubości 6 mm. Przeznaczone do samodzielnej

termoizolacji stropu poddasza nieużytkowego w budynkach jednorodzinnych.


