
PŁYTY  ELEWACYJNE

Płyty  włókno  -  cementowe

Kompozytowe  płyty  a lumin iowe



Płyty włókno - cementowe mają zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń, gdzie ich 
właściwości fizyczne jak twardość, odporność na uszkodzenia powierzchni, odporność na korozję i gnicie oraz 
właściwości ogniowe, są powszechnie doceniane.

Typowe miejsce zastosowań płyt Copal Minerit HD to okładziny elewacji wentylowanych, zarówno nowo 
budowanych jak i remontowanych obiektów, wypełnienia balustrad balkonowych, okładziny cokołów
 i  kominków,  wstawki  międzyokienne,  podbicia  zadaszeń  itp. 

Płyty  włókno - cementowe  Copal  dostępne  są  jako  płyty:

Włókno - cementowe płyty elewacyjne wytwarzane są z czystych i nieszkodliwych surowców. Składają się one 
z cementu oraz z różnych włókien mineralnych i wypełniaczy. Płyty elewacyjne Copal nie zawierają azbestu, 
ani żadnych innych szkodliwych dla zdrowia składników. Płyty zaprojektowane zostały z założeniem odporności 
na  surowe  warunki  klimatu  północy: duże  skoki  temperatury  i  częste  zmiany  wilgotności  powietrza. 

Surowe,  bez  pokrycia  dekoracyjnego,
barwione  w  masie,
malowane  fabrycznie  farbami  poliuretanowymi  lub  akrylowymi.

Płyty surowe można samodzielnie malować bezpośrednio na budowie farbami akrylowymi, silikonowymi, 
akrylowo - silikonowymi  lub  pokrywać  lekkim  tynkiem  akrylowym.

Maksymalny  wymiar  płyty - 1250  x  3050  mm

Płyty dostarczane są bezpośrednio z magazynu Copal. Usługowo wykonujemy cięcie płyt na żądany wymiar 
oraz  otworowanie  pod  wkręty.



Ogromną zaletą oferowanych przez nas aluminiowych płyt kompozytowych jest szeroka gama kolorystyczna, jak 
również szeroki wybór dekorów drewnopodobnych, czy imitacji kamienia naturalnego.

Specjalnie zaprojektowany system aluminiowych profili montażowych umożliwia stosowanie różnej grubości 
materiałów ocieplających, jak również pozwala na mocowanie paneli w sposób niewidoczny.

Główne cechy:

Firma Copal zaoferować może Państwu kompleksowe dostarczenie paneli kompozytowych wraz 
z  ich  specjalistyczną  obróbką  na  gotowe  bezpośrednio  do  montażu  kasety. 

Aluminiowe płyty kompozytowe Larson doskonale sprawdzają się w roli nowoczesnego, lekkiego i trwałego 
materiału na okładziny elewacyjne. Wysoką odporność zawdzięczają specjalnej budowie, składają się z dwóch 
warstw aluminium o grubości 0,5mm wypełnionych rdzeniem polietylenowym o niskiej gęstości (wersja 
nierozprzestrzeniająca ognia) lub mineralnym. Aluminiowe panele elewacyjne ze specjalnie modyfikowanym 
składem rdzenia pozwalają uzyskać okładziny elewacji, które nie rozprzestrzeniają ognia i mogą być stosowane 
wszędzie tam gdzie wymagane  są  płyty z oznaczeniem  FR.

niewidoczny system mocowania,
wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych,
lekkość, sztywność i wytrzymałość,
wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna,
elastyczność zastosowań dzieki szerokiej gamie kolorów i wykończeń,
nieskomplikowana instalacja, 
łatwość w utrzymaniu czystości,
maksymalne wymiary 1500 x 6000 mm.



Elewacje wentylowane to rozwiązania coraz częściej stosowane w budownictwie. 
Pozwalają one uzyskać trwałą elewację budynku, często o skomplikowanych kształtach. 
Proponowane rozwiązania doskonale komponują się ze stolarką aluminiową jak również z wieloma innymi 
rozwiązaniami  stosowanymi  w nowoczesnym  budownictwie.

Uzupełnieniem oferty firmy Copal są systemy zawiesi do płyt elewacyjnych. 
Systemy te dedykowane są do elewacji wentylowanych budowanych z takich materiałów jak:

Przemyślana konstrukcja profili aluminiowych, jak i wchodzących w skład rusztu aluminiowego akcesoriów 
zapewnia dużą elastyczność przy konstruowaniu elewacji, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych 
kosztów oferowanego rozwiązania.

płyty włókno – cementowe,
kompozytowe panele aluminiowe,
płyty HPL.

regulacja w 3 osiach zapewniająca uzyskanie doskonałej płaszczyzny elewacji, 
możliwość stosowania różnej grubości materiałów ocieplających,
duża wytrzymałość mechaniczna,
odporność na działanie warunków atmosferycznych,
nieskomplikowany montaż,
lekkie profile ułatwiają transport i obniżają jego koszty.

Główne zalety:


