
F A S Á D Y

Investice do budoucnosti



Vzhled dekorativních omítek, 

výhody odvětrávaných fasád

Rodinný dům před sanací fasády

Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinyTherm



Kvalita a promyšlené detaily
Fasádní desky vinyTherm a vinyStone se vyrábějí z 
vysoce kvalitních vypěněných termoplastů. Jejich povrch 
je tvořen vrstvou pevně zatavených barevných přírodních 
kamínků.  Atraktivní vzhled spolu s dokonalým vyřešením 
stavebních detailů řadí fasády vinyTherm a vinyStone

na špici mezi odvětrávanými fasádními systémy.

Elegance a funkčnost
Fasády vinyTherm a vinyStone působí elegantně a 
harmonicky. Spojují výhody vzhledu dekorativní omítky a 
odvětrávané montované fasády. Na výběr je celkem 
15 dekorů fasádních desek, které je možno na fasádách 
různě kombinovat. Vytváří tak široký prostor pro vyjádření 
vlastních představ o vzhledu domu. Navíc si i po mnoha 
letech zachovávají perfektní vzhled a barvy zůstávají stále 
stejně živé.

Rozmanitost a variabilita
Desky vinyTherm je možné montovat vertikálně, 
horizontálně i diagonálně. Bez zkosených hran umožňují 
vytvořit elegantní celistvé plochy fasád bez přiznaných 
spojů. Naopak, výrazného členění a zdůraznění skladby 
lze dosáhnout použitím desek se zkosenými hranami. 
Desky vinyStone díky zřetelné struktuře kvádrů vytváří na 
 fasádách zajímavé efekty a jsou výrazným architektonickým 
prvkem.



Výhody, které Vás přesvědčí



Zvýšíte hodnotu vaší nemovitosti
Zvolíte-li fasádu vinyTherm nebo vinyStone, získá 
váš dům nejen nový, atraktivní vzhled, ale v kombinaci s 
tepelnou izolací snížíte tepelné ztráty domu a vynaložené 
prostředky na novou fasádu se brzy vrátí. Váš dům bude 
odpovídat nejnovějším technickým standardům a zvýší se 
jeho hodnota.

Budete v bezpečí a bez starostí
Oba typy fasád se vyznačují značnou mechanickou  stabilitou 
a dokonale chrání váš dům proti povětrnostním vlivům. 
Fasády vinyTherm a vinyStone nevyžadují žádnou 
speciální údržbu. Na rozdíl od klasických omítek reagují 
fl exibilně na změny teploty a nedochází tak k vytváření 
trhlin. Nemusíte provádět pravidelné nátěry a opravy – další 
fi nanční úspora pro vás. Rozšířená 30-ti letá záruka na 
fasádní desky vinyTherm a vinyStone vám garantuje, že 
se opravdu dlouho nebudete muset o nic starat.

Rychlá montáž ušetří váš čas a peníze
Suchý způsob montáže fasád vinyTherm a vinyStone, 
optimální rozměry, nízká hmotnost a snadná 
 opracovatelnost desek umožňují velmi rychlý a snadný 
postup montážních prací a to i za nepříznivých klimatických 
podmínek.



Investice, která se vyplatí

vinyTherm a vinyStone,

přednosti, které vás přesvědčí

- originální vzhled

- široká paleta dekorů

- jednoduchá a rychlá montáž

- minimální nároky na údržbu

- využití státní dotace „Zelená úsporám“

- zvýšení hodnoty nemovitosti

- snížení nákladů na vytápění

- zvýšení kvality bydlení

- 30-ti letá záruka

Při výrobě fasádních systémů může značka Vinylit 

čerpat z více než 30 let zkušeností. Profi ly jsou 

vyráběny nejmodernějšími výrobními technologie-

mi pouze z kvalitních a trvanlivých materiálů.

Fasádní systémy vinylit podléhají neustálé 

 kontrole státních i mezinárodních certifi kačních 

zkušeben a jasně defi nované standardy zaručují 

nejvyšší míru kvality a trvanlivosti.

Účet, který potěší

Příklad zateplení systémem vinyTherm – 

samostatně stojící rodinný dům s průměrnou 

spotřebou energie na vytápění  
 100 GJ/rok1)

Průměrná cena energie  
500,– Kč/GJ2)

Celková cena za energie na vytápění 

v rodinném domě  
50.000,– Kč/rok

Investice do zateplení vinyTherm  210.000,– Kč3)

35 % úspora energie spotřebované na vytápění 

 rodinného domu po zateplení  
17.500,– Kč/rok

Návratnost investice do zateplení by byla při nezměněných 

cenách energie 210.000,– / 17.500,– = 12 let.

_______________________________________________

Při využití státní dotace „Zelená úsporám“ můžete 

získat zpět až 50 % celkových nákladů na zateplení. To 

znamená, že návratnost investice může být jen 6 let.

Ceny za energie se však v posledních letech zdvojná-

sobily a stále se zvyšují. Je tak velmi pravděpodobné, 

že návratnost bude ještě mnohem kratší. Reálně lze 

předpokládat, při využití státní dotace, návratnost 

během 4 – 6 let.

1) 1 GJ (gigajoule) = 30 m3 zemního plynu

2) odhadovaná cena v ČR pro rok 2010

3) plocha fasády cca 130 m2

Váš dodavatel:

www.vinylit.com


