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Można powiedzieć, że elewacje ceramiczne już na 
dobre zadomowiły się w naszym kraju, a nowy 
na polskim rynku, system Faveton zdobywa coraz 
większą rzeszę zwolenników. Dlaczego? Duża 
odporność i trwałość przekonuje inwestorów, 
a szeroka paleta kolorów, różne wykończenia 
powierzchni i duży wybór formatów płytek pozwala 
architektom zastosować system na każdym 
obiekcie. Mówiąc o formatach trzeba wspomnieć, 
że w systemie Faveton znajdziemy płytkę 
o wymiarach 500 x 1500 mm. 
Zastosowana powłoka Antygraffiti to nowość 
w okładzinach ceramicznych. Dotyczy to wszystkich 
produktów systemu Faveton i nie wpływa na cenę. 
W przypadku pomalowania elewacji nie trzeba 
wymieniać poszczególnych płytek, wystarczy zmyć 
elewacje. 
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Ogromną zaletą płytek Faveton jest bardzo niska absorpcja wody na poziomie <1%, 
wszelkie zanieczyszczenia atmosfery nie są wiec problemem i nie powodują 
zabrudzenia lub zniszczenia elewacji. Ten parametr powoduje, iż elewacja Faveton jest 
samo myjąca. 
W Polsce zdarzają się mroźne zimy, jednak niska absorpcja wody sprawia, że płytka 
Faveton jest mrozoodporna, tym samym elewację możemy uznać ze wieczną. Skoro już 
mowa o długowieczności, firma Opal, wyłączny dystrybutor systemu Faveton w Polsce, 
udziela dla płytki Faveton wieloletniej gwarancji.

Niewątpliwa nowość przy montażu elewacji ceramicznej to zastosowanie uszczelki 
w podkonstrukcji. Przebiega ona pionowo, tworząc estetyczną fugę, zabezpiecza 
elementy aluminiowe przed wodą. Dodatkowo powoduje, iż płytki są zamocowane 
w sposób plastyczny – nie ma efektu „klawiszowania”, uszczelka poprawia także 
warunki akustyczne oraz redukuje efekt echo. 
System Faveton zapewnia doskonałe wietrzenie elewacji i ochronę budynku przed 
wpływami atmosferycznymi. Ceramika Faveton jest materiałem bardzo trwałym 
i niezmiennym w swojej kolorystyce – posiada badania na wpływ promieniowania UV. 
Mówiąc o kolorach, należy dodać, że płytki są dostępne w dowolnym kolorze z palety 
RAL a także mogą mieć rozne powierzchnie: typu łupek, emaliowane oraz metaliczne.
Faveton to także elementy specjalne: płytki ryflowane, parapety oraz żaluzje o przekroju 
kwadratowym, prostokątnym i łezkowym.

Ceramiczna elewacja Faveton zyskuje również coraz większą popularność na 
europejskich rynkach. Opisywany system znalazł zastosowanie w takich obiektach jak 
biurowce, uniwersytety, apartamenty mieszkalne, hotele a także kościoły.
Wspomniana już firma Opal, jest liderem jeśli chodzi o projektowanie, produkcję 
i montaż nowoczesnych elewacji. W ciągu szesnastu lat działalności firma zrealizowała 
kilkaset obiektów na terenie kraju i za granicą. Takie doświadczenie daje gwarancję 
ogromnej wiedzy technicznej i solidnego montażu elewacji. 
Hiszpański producent płytki, firma Casao Ceramicas, posiada nowoczesną fabrykę, 
linia produkcyjna jest całkowicie zautomatyzowana, a każda produkowana partia 
indywidualnie badana. 
Producent zebrał najważniejsze cechy okładzin ceramicznych, poprawił absorpcje wody, 
wprowadził powłokę Antygraffiti w standardzie oraz uszczelkę pionowa i powstał nowy, 
bardzo przyszłościowy system Faveton.
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