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Odkryj nowe możliwości w kształtowaniu fasady
  lekka, elastyczna i estetyczna
  doskonale odwzorowuje usłojenie drewna
  nie wymaga konserwacji
  szybka i łatwa w montażu
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Stylizacja elewacji z użyciem desek drewnianych potrafi być 
kłopotliwa. Trudność w montażu, wysokie koszty zakupu, trans-
portu i ciągła konserwacja drewna sprawiają, że inwestorzy 
przekonują się do stosowania imitacji prawdziwych desek.

Austrotherm FPP DESKA ELEWACYJNA to produkt, który 
precyzyjnie odwzorowuje to, co zaprojektowała natura. Czte-
ry różne tekstury, cztery różne kolory, zaawansowany proces 
produkcji, unikalne rozwiązania techniczne sprawiają, że deska 
nie wymaga konserwacji, jest łatwa w montażu i transporcie.

Profilowany rdzeń wykonany ze styropianu ułatwia prawidłowy 
montaż bez kołków. Opatentowana masa, którą pokryty jest detal, 

podwyższa trwałość elementu i pozwala na jej przyklejenie w miej-
scach zaokrąglonych. 

Powierzchnia Austrotherm FPP DESKI ELEWACYJNEJ posia-
da fakturę, która po pomalowaniu zyskuje wygląd deski. Specjal-
nie zaprojektowany przekrój profila zapewnia większą trwałość 
elewacji, tworząc punkt odcięcia wody spływającej po fasadzie. 

Deska oferowana jest w 8 odmianach kolorystycznych oraz dwóch 
wymiarach (grubość x wysokość x długość): 
A. 2 cm x 12 cm x 150 cm 
B. 2,5 cm x 16 cm x 150 cm

Profil Austrotherm FPP DESKA ELEWACYJNA wytworzony 
jest z komponentów wytrzymałych na złe warunki atmosferyczne  
i został przebadany starzeniowo w zmiennych warunkach atmosferycz-
nych na Politechnice Śląskiej.

Nowoczesny produkt, który skutecznie imituje prawdziwe deski. Można nimi
ozdobić fasadę zarówno w domu nowo budowanym, jak i modernizowanym.

Zalety stosowania deski elewacyjnej  
Austrotherm FPP:

 szybki i łatwy montaż,
 większa odporność na warunki atmosferyczne,
   elastyczność pozwalająca na zastosowanie 
w trudnych fragmentach ściany,
 niewielkie obciążenie dla elewacji,
 wierne odwzorowanie usłojenia drewna,
  system krawędzi zapewniających trwałość 
i estetykę wykończenia.

Austrotherm FPP DESKA ELEWACYJNA  
jest dostępna w następujących odmianach:

Kolory i wizualizacje produktów w niniejszej ulotce mają charakter poglądowy.  
Produkt znajdujący się w sprzedaży może nieznacznie różnić się od przedstawionego w ulotce.

Polskie
Stowarzyszenie  
Producentów
Styropianu

D1TE - TEK

D1OL - OrZECh LASKOWY

D1TE - TEK

D1MA - MAhoń

D1jD - jAsnY Dąb

D1cD - cieMnY Dąb

D1he - hebAn

D1SO - SOSNA

D1bb - bezbArwnA
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