
Austrotherm FPP Deska Elewacyjna
odkryj nowe możliwości 

w kształtowaniu fasad

  lekka, elastyczna i estetyczna
  doskonale odwzorowuje usłojenie drewna
  nie wymaga konserwacji
  szybka i łatwa w montażu

www.austrotherm.pl

Austrotherm FPP



Stylizacja elewacji z użyciem desek drewnianych potrafi być 
kłopotliwa. Trudność w montażu, wysokie koszty zakupu, 
transportu i ciągła konserwacja drewna sprawiają, że inwesto-
rzy przekonują się do stosowania imitacji prawdziwych desek. 
Austrotherm FPP Deska Elewacyjna to produkt który pre-
cyzyjnie odwzorowuje to co zaprojektowała natura. 
Cztery różne tekstury usłojeń, cztery różne wybarwienia, za-
awansowany proces produkcji, unikalne rozwiązania technicz-
ne sprawiają, że deska nie wymaga konserwacji, jest łatwa  
w montażu i transporcie.

Detal architektoniczny jakim jest Austrotherm FPP  
Deska Elewacyjna, wytworzony jest z komponentów wy-
trzymałych na złe warunki atmosferyczne. Profilowany rdzeń 
wykonany ze styropianu ułatwia prawidłowy montaż bez 
kołków. Opatentowana masa, którą pokryty jest detal, pod-
wyższa trwałość elementu i pozwala na jego przyklejenie  
w miejscach zaokrąglonych. Powierzchnia Austrotherm 
FPP Deski Elewacyjnej posiada fakturę, która po po-
malowaniu zyskuje wygląd deski. Specjalnie zaprojekto-
wany przekrój profila zapewnia większą trwałość elewa-
cji, tworząc punkt odcięcia wody spływającej po fasadzie.  
Produkowana jest w wymiarze 12x2cm i długości 150cm. 

Zalety Zastosowań 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:

Austrotherm FPP

Austrotherm Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1
tel.  33 844 70 33÷36

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

e-mail: fpp@austrotherm.pl

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

d1ol - orZech laskowy

d1t - tek

d1m - mahoń

d1h - heban

d1 - beZbarwna


