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SZTUKATERIA ELEWACYJNA 

Dawno o już minęły czasy budowania prostych domów o 

szarych, nudnych fasadach. Elewacja jest wizytówką domu i 

osób, którzy w nim mieszkają. Jest wyrazem ich gustu i wy-

czucia estetyki. Najprostszym i najefektowniejszym sposobem 

na oryginalny wygląd domu na zewnątrz jest zastosowanie de-

koracyjnych gzymsów styropianowych. 

Aby Państwa dom wyróżniał się spośród innych, można 

przyozdobić okna oraz drzwi odpowiednimi zdobnymi gzym-

sami, a na rogach warto zastosować bonie. To wszystko spra-

wi, że Państwa dom będzie indywidualny i jedyny w okolicy. 
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Sztukateria elewacyjna jest stosowana w architekturze 

już od starożytności. Są to elementy dekoracyjne (np. gzymsy, 

fasety, listwy, bonie, pilastry na zewnętrznych ścianach bu-

dynku).  

W obecnych czasach dzięki postępowi technologii ele-

menty dekoracyjne wykonuje się ze specjalnej twardej odmia-

ny styropianu "polistyrenu expandowanego" pokrytego nowo-

czesną masą utwardzającą zapewniającą twardość, trwałość i 

odporność na warunki atmosferyczne. Tak wykonane elemen-

ty są lekkie i nadają się do bezpośredniego montażu i malowa-

nia na elewacji budynku. 
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Produkowana przez nas SZTUKATERIA ELEWACYJNA to 

gotowe produkty do bezpośredniego montażu na zewnątrz budyn-

ków. Stosuje się je jako elementy wykończenia słupów, trzonów 

kolumn, ścian, otworów okiennych, drzwiowych, stylizacji elewa-

cji budynków oraz rekonstrukcji zabytkowych fasad.  

W ofercie posiadamy kilkaset wzorów różnego typu gzymsów, fa-

set, listew, wsporników, zworników, podokienników, pilastrów, bonii i 

innych kształtek. Istnieje również możliwość zaprojektowania listew we-

dług uznania i sugestii klienta. 
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Nasze produkty wykonywane są metodą ciągnioną lub metodą 

natryskową. Długość standardowa elementów to 150 cm . 

Wykonujemy też profile na dokładny wymiar.   

Możemy wykonać profile według projektu Klienta, według 

jego wzorów i  wymiarów. 

Produkujemy też łuki oraz  inne elementy gięte. 
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SPOSÓB POMIARU 

Przy zamawianiu listew elewacyjnych należy policzyć 

ilość metrów bieżących danych gzymsów. Mierząc światło ok-

na lub drzwi, należy pamiętać, aby do długości każdej krawę-

dzi dodać wielokrotność szerokości listwy, która użyta będzie 

w obudowie drzwi lub w opasce okiennej. Obliczając potrzeb-

ną ilość listwy podparapetowej i nadokiennej, trzeba doliczyć 

naddatki niezbędne do wykończenia dekoracji. Na koniec do 

ogólnej liczby metrów bieżących trzeba dodać 5 proc. zapasu, 

na wypadek ewentualnych strat materiału. 

A oto schematy, pokazujące, jak obliczyć potrzebną dłu-

gość listew elewacyjnych. 
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GZYMSY  

WYMIARY SĄ PRZYKŁADOWE. WYKONUJEMY 
WSZYSTKIE WYMIARY. 
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LISTWY PODSUFITOWE  
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Polecamy kompleksową usługę od 

projektu elewacji obiektu, po wykonanie 

listew i zamocowanie ich na/w budynku.  

W gronie naszych specjalistów znaj-

dują się architekci, dekoratorzy wnętrz oraz 

wyspecjalizowani pracownicy w zakresie 

produkcji i montażu sztukaterii. 

 

Zakup sztukaterii związany jest z wieloma wątpliwościa-

mi i pytaniami. Dlatego też, aby zakup ten był świadomy war-

to skonsultować się z profesjonalnym doradcą. Pozwoli to 

uniknąć nieprawidłowego doboru listew lub błędnego pomia-

ru.  

Nasz doradca dojedzie do Państwa, przedstawi ofertę, 

pomoże w wyborze listew oraz dokona dokładnego pomiaru.   

Skontaktuj się z nami, aby zaprosić doradcę: 

698 163 067 
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