System profili wykończeniowych
BELLA PLAST do systemów dociepleń
w DOCIEPLENIACH
ETICS, metoda
„lekka-mokra”.

NOWY DESIGN
BUDYNKÓW

BP11 MINI MAX TC
– łącznik „T” do boni
natynkowej

BP13 MIDI – listwa
dylatacyjna przyokienna

BP19 – listwa ozdobna
„na rąbek”

BP11 T – listwa
do boniowania trójkątna

BP11 MINI MAX CC –
łącznik krzyżowy do boni
natynkowej

BP11 MINI MAX – listwa
do boniowania natynkowa

BP14 ECO PLUS – listwa
okapnikowa

Wykonywanie dociepelnia ścian zewnętrznych budynków wymaga zastosowania
specjalistycznych budowlanych profili wykończeniowych.

BP H3RS – listwa do
boniowania z siatką

BP 15 - listwa dylatacyjna
elewacyjna

BP19 i BP11 HT budynek usługowy - elewacja
owalna

Systemy dociepleń wykonywane metodą „lekką-mokrą” polegają na uzyskaniu
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„lekka-mokra”) – ang.: ETICS (external thermal insula�on composite system) z wykorzystaniem
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– oprócz czysto technicznych zabezpieczeń krawędzi
Listwy BP19 produkowane
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tynku – uzyskać szereg efektów ozdobnych, architektonicznych,
designerskich:
Listwa BP19 stanowi kształt trójkątnej
przeznaczonym do pomalowania farbami elewacyjnymi typu akryl,
np. boniowanie powierzchni elewacji: listwy do boniowania serii BP11 wraz z łącznikami
zewnętrznej bruzdy. Montaż listwy odbywa się silikat, silikon. Najkorzystniejszy efekt uzyskuje się kiedy kolor tynku oraz
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Budynek jednorodzinny – elewacja z użyciem
możliwości twórczych dla projektantów elewacji.
BP11 HT posiada także
ochronę w Urzędzie Patentowym R.P. listew
Rozwiązanie
Rozmieszczenie listew jest zupełnie dowolne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie w postaci Krajowej Oceny
– w zależności od przyjętego projektu.
Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

BP19 listwa PVC ozdobna
(widok z systemową zaślepką
Budynek usługowy - elewacja z użyciem listew
BP19 i BP11 HT
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Budynek wielorodzinny - elewacja z użyciem listew
BP19 ozdobnych na rąbek

Budynek jednorodzinny - elewacja z użyciem listew
BP19 ozdobnych na rąbek

Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
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