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Firma Gór-Stal wykorzystując doświadczenie w produkcji PŁYT WARSTWOWYCH oraz PANELI 
TERMOIZOLACYJNYCH PIR, stworzyła nowy rodzaj produktu warstwowego - SYSTEM FASADOWY. 
System Fasadowy CARPATIA można zaliczyć do grupy fasadowych systemów wentylowanych, gdzie 
Panele PIR tworzą trwałą i skuteczną termoizolację, natomiast specjalnie przygotowane kasety z płyt 
warstwowych tworzą estetyczną fasadę budynku. 

1 Etap - Przygotowanie ściany zewnętrznej pod 
system fasadowy

2 Etap - Montaż podkonstrukcji 3 Etap - Montaż termoizolacji - Panele 
termoizolacyjne termPIR WS

4 Etap - Montaż prefabrykowanych kaset z płyt warstwowych GORLICKA
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Ściana murowana

Prefabrykowane naroża płyt charakteryzujące się wyjątkową estetyką

Podkonstrukcja stalowa

Zasadnicza termoizolacja z Paneli PIR - Płyta termPIR WS (okładzina z welonu szklanego)

Przestrzeń wentylowana powietrzem

Łącznik ukryty pod zamkiem Płyty Warstwowej GORLICKA U 
® Prefabrykowana Płyta Warstwowa GORLICKA U z zewnętrzną blachą Colorcoat PRISMA

T  S F CARPATIA 

System Fasadowy CARPATIA dedykowany jest do ocieplenia ścian wykonanych w technologii 

murowanej. Dział Techniczno - Projektowy Gór-Stal po zapoznaniu się z bryłą budynku opracowuje 

podziały pionowe elewacji - uzależniając podział głównie od lokalizacji stolarki okiennej. Podziały 

poziome narzucone są wysokością Płyt Warstwowych GORLICKA.

System Fasadowy CARPATIA oferowany jest jako kompletny produkt w formie „Zaprojektuj 

i Wybuduj”. W skład produktu wchodzi: projekt wykonawczy, podkonstrukcja, termoizolacja z Paneli 

PIR, akcesoria tj. łączniki, obróbki, uszczelki, prefabrykowane płyty wraz z niezbędnymi elementami 

wykończenia budynku oraz montaż.
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Niezbędne elementy wykończeniowe systemu fasadowego wykonywane są w fabryce firmy Gór-Stal. 
®Wysoka jakość blachy Colorcoat PRISMA  dostarczana przez firmę TATA STEEL oraz dbałość 

o szczegóły w trakcie produkcji elementów znacząco podnoszą ostateczny wygląd obiektu budowlanego.

W  +   
P PIR

Kolejnym istotnym elementem systemu fasadowego 
CARPATIA jest termoizolacja z Paneli PIR w okładzinie 
z Welonu Szklanego. Okładzina WS nie zatrzymuje 
wilgoci wewnątrz materiału i z pomocą pustki 
powietrznej pomaga „oddychać ścianie”. 

Dodatkową zaletą elewacji wentylowanej jest solidna 
bariera akustyczna tworzona przez zewnętrzny ekran 
z płyt warstwowych i przestrzeń powietrzną przed 
termoizolacją.   

Blachy firmy TATA STEEL dopełniają estetyczną całość Systemu Fasadowego CARPATIA. Dzięki 
®wyjątkowemu połączeniu estetyki i trwałości produkty blachy Colorcoat PRISMA  stanowią idealne 

rozwiązanie dla budynków, które będą przyciągały uwagę i bez wątpienia sprostają próbie czasu.

Najważniejsze zalety produktu to: 

ź Nowoczesna gama kolorów z optycznie gładką fakturą powierzchni dla nowoczesnych projektów;

ź Wszystkie kolory jednolite i metalicznie przewyższają wymagania narzucone przez klasyfikację 
RUV4 i Rc5, zapewniając znakomitą trwałość kolorów i odporność na korozję;

ź Zoptymalizowane podłoże metaliczne Galvalloy™, zapewniają maksymalną odporność na korozję 
i ochronę krawędzi cięcia;

®
ź Gwarancja Confidex  wydawana bezpośrednio przez firmę TATA STEEL na okres do 30 lat 

zachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji;

ź Oznakowanie na odwrotnej stronie blachy, ułatwiające identyfikację i zapewniające Państwo, 
że Wasz budynek jest chroniony produktem TATA STEEL o najwyższej jakości.

ź Więcej informacji na: www.colorcoat-online.com

B C  F TATA STEEL®PRISMA

 Przykładowe elementy wykończeniowe wchodzące w skład systemu fasadowego CARPATIA

λ = 0,023 W/mK
Płyta termPIR WS

Gór-Stal sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice

Fabryka Płyt Izolacyjnych termPIR
ul. Adolfa Mitery 9, 32-700 Bochnia

tel./fax: +48 18 353 98 00
e-mail: info@gor-stal.pl www.gor-stal.pl
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