
PROFILE ARHITECTURALE
DIN EPS PENTRU FAŢADE



NOI  CREEM 
DIFERENŢA!

Distinct Creativ Unic



Rezistent Usor Ecologic



DIFERIT
Profilele arhitecturale pentru faţade de clădiri din EPS (polistiren expandat), oferă posibilitatea de exprimare a 
propriilor idei in ceea ce priveşte design-ul casei dumneavoastră.





CREATIV
Avem posibilitatea să dăm frâu liber imaginaţiei, pentru o personalizare cat mai profundă a faţadelor. Ideile sunt 
puse in practică cu un profesionalism ieşit din comun. Toate acestea in gama noastră de profile de exterior din 
EPS.





UNIC
Venim în sprijinul construcţiilor realizate cu rigoarea planurilor arhitecturale elaborate de către specialişti şi oferim
posibilitatea realizării de profile de faţadă in regim CUSTOM. In acest mod se poate realiza orice tip de profil
arhitectural oferind unicitatea clădirii pe care vor fi aplicate.





REZISTENT
Datorită modului de realizare, a componentelor chimice folosite in stratul de protecţie şi a timpilor de uscare/
imbătranire profilele de faţadă sunt rezistente la şocuri mecanice imprevizibile, gradient de temperatura mare,
şi de asemenea UV.
 





USOR
Datorită materialelor din care sunt realizate, produsele au o greutate redusă incomparabil mai mică decât vechile
profile realizate din ipsos de modelaj. Acest lucru conduce la o manipulare mult mai uşoară, un montaj mai rapid
şi mai uşor şi de asemenea masa clădirii pe care sunt aplicate va fi foarte puţin modificată.
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ECOLOGIC
EPS = 99% AER
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SOLBANCURI
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CORNISE
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PROFIL 
TERMOIZOLATIE

FUGA 4cm - 500 x 40 x 2000mm 



MONTAJ
Simplu si rapid

Pasul 1
Se fac masuratori pentru fiecare fereastra in parte
pentru a putea schita eventuale taieri in unghiuri
(vezi colturile ferestrelor). Toate acestea se 
realizeaza in prealabil pentru a putea avea pierderi 
de material minime.

Pasul 2
Dupa ce schiţele de tãiere au fost definitivate, se 
trece la debitarea profilelor conform schiţelor.  

Pasul 3
Se are in vedere ca suprafaţa pe care se lipesc 
aceste profile sã fie curatã, se aplicã adezivul de 
polistiren doar in zona in care va fi montat profilul.

Pasul 4
Se aplicã profilul.

Pasul 5
Se retuşeazã imbinãrile la 45 de grade, sau orice alt
tip de îmbinãri, cu ajutorul unui silicon, chit de
exterior etc. Se şlefuieşte cu puţin timp înainte de 
uscare.

Pasul 6
Dupã uscare se trece la ultimul pas şi anume la 
vopsirea efectivã. Se vor vopsi cu vopsea lavabilã de 
exterior in nuanţa doritã.
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Greutatea redusã a profilelor de exterior din aceastã gamã face ca procesul de montare sa fie unul
uşor, şi cât se poate de rapid. Fixarea profilelor se face cu ajutorul adezivului normal de polistiren 
sau in cazul profilelor de dimensiuni mari, pe lânga utilizarea adezivului se recurge şi la o fixare
mecanicã. Indiferent de modalitatea aleasã timpul de montare este redus, de câteva minute pentru 
fiecare bucatã in parte.

Pentru mai multe detalii tehnice se poate solicita o brosura dedicatã modalitãţilor de instalare.






