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Cena
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G133P 3670 x 150

W271P* 2335 x 125

W281P 2955 x 125

FILM INSTRUKTA¯OWY

MONTA¯ SZTUKATERII ELEWACYJNEJ

Poszczególne profile produkowane s¹ w odcinkach o nastêpuj¹cych d³ugoœciach: 1300, 1500, 1750, 2000, 2450 mm.
Uwaga! Dok³adne informacje o d³ugoœciach odcinków w jakich wystêpuje dany profil zamieszczane s¹ w aktualnym 
katalogu Austrotherm FPP.
Wycena wed³ug wzoru Klienta nastêpuje po indywidualnej kalkulacji.
Ceny elementów sztukatorskich (³uki, zworniki, tralki, itp.) s¹ ustalane indywidualnie i zale¿¹ miêdzy innymi od ich 
gabarytów.
* - PROFILE W CI¥G£EJ SPRZEDA¯Y
Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT.

Masa szpachlowa i klej do ³¹czenia s¹ dostêpne tylko przy zamówieniach na elementy dekoracyjne



Ró¿ne kombinacje Fasadowych Profili Powlekanych Austrotherm daj¹ mo¿liwoœæ niemal dowolnego 
kszta³towania oœcie¿y okiennych i drzwiowych. Nawet najprostsze formy przestrzenne nadaj¹ 
indywidualny charakter elewacji.

Mog¹ one stanowiæ pojedynczy element dekoracyjny okna albo uzupe³nienie stosowanych profili 
wokó³okiennych. Oprócz walorów estetycznych, profile te skutecznie chroni¹ elewacjê budynku 
przed zaciekami wody.

Profile gzymsowe
Estetycznym po³¹czeniem fasady i dachu s¹ Fasadowe Profile Powlekane typu gzyms. Profile te 
maj¹ równie¿ zastosowanie jako gzymsy miêdzypiêtrowe, nadaj¹c ciekawy podzia³ elewacji, 
zw³aszcza przy du¿ych powierzchniach.

Elementy ozdobne
Firma Austrotherm oferuje ró¿nego rodzaju zworniki, bonie, g³owice kolumn, pilastry oraz wiele 
innych. Architektoniczne elementy ozdobne realizowane s¹ wed³ug indywidualnych projektów 
klienta.

Deska elewacyjna
Precyzyjnie odwzorowuje to, co zaprojektowaùa natura. Duýa iloúã odmian kolorystycznych, 
zróýnicowane tekstury, zaawansowany proces produkcji, a takýe unikalne rozwiàzania techniczne 
sprawiajà, ýe Austrotherm FPP Deska Elewacyjna nie wymaga konserwacji, jest ùatwa 
w transporcie i montaýu.

Austrotherm Sp. z o.o.

32-600 Oúwiæcim, ul. Chemików 1
tel.  +48 33 844 70 33÷36

fax: +48 33 844 70 43

96-106 Skierniewice, ul. Fabryczna 80/82
tel.  +48 46 834 88 20÷23

fax: +48 46 834 88 25

fpp@austrotherm.pl  /  info@austrotherm.pl  /  austrotherm.pl

Profile gzymsowe

Deska elewacyjna

Fasadowe Profile Powlekane Austrotherm charakteryzuj¹ siê szerok¹ gam¹ wzorów. Ta dowolnoœæ kszta³tów znajduje zastosowanie 
w nowo powstaj¹cych obiektach, jak równie¿ rekonstrukcji zniszczonych elementów elewacji.

Profile Austrotherm s¹ lekkie i elastyczne, rdzeñ profili wykonany jest ze styropianu, co pozwala na ³atw¹ i szybk¹ obróbkê materia³u 
bez koniecznoœci stosowania specjalistycznych narzêdzi.

Elastyczna masa szpachlowa, któr¹ pokryte s¹ profile, podwy¿sza trwa³oœæ ca³ego ornamentu i pozwala na przyklejenie profili w miejscach 
zaokr¹glonych.
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Sztukateria elewacyjna
Austrotherm FPP

Elementy ozdobne
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