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Fasada System jest producentem 
lekkich detali architektonicznych 
takich jak:  gzymsy, bonie, okładziny 
kolumnowe, medaliony, zworniki, 
listwy wokół okienne według  
własnych wzorów oraz projektów 
indywidualnych.  Pierwsze profile 
wyprodukowaliśmy jesienią 1998 roku 
i od tego czasu datuje się historia 
naszej firmy. Fasada System jest 
firmą ze 100% kapitałem polskim 
zarejestrowaną w mieście Łodzi.

Na elewacji odtwarzaNe były części gzymsów, opasek okieNNych 
i wszystkie boNiowaNia ściaN Na parterze.

apartameNtowiec w warszawie przy ulicy sułkowickiej 2, 
gdzie wykoNaliśmy elemeNty ozdobNe okieN, podparapetNiki 
i NadokieNNiki. iNdywidualNym rozwiązaNiem są tam 
balkoNy o zaokrągloNych kształtach.

elewacja „klasycyzująca” doskoNale pasuje do XiX-wieczNego otoczeNia 
szkoły w radomiu

balkoN – wykoNaliśmy gzyms z kostką, podporę balkoNu i listwyprzykład zastosowaNia płyty boNiowaNej typu a 
Na elewacji budyNku jedNorodziNNego.

mailto:fasada@fasadasystem.pl
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http://www.infoarchitekta.pl/firmy/F/1351-fasada-system-sc.html
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