
Fasada z pomysłem

Vipor Sp. z o.o.
ul.Armii Krajowej 7A
42-500 Będzin
Woj. Śląskie 

Kontakt:
Tel:501284419
biuro@fasadazpomyslem.pl



Fasada z pomysłem

www: biuro@fasadazpomyslem.pl Tel: 501284419

Wprowadzenie

„FASADA Z POMYSŁEM”-Jesteśmy firmą specjalizującą się w dekoracyjnym upiększaniu
                         fasad budynków. Oferujemy bogactwo wzorów profili a także elementów dekoracji 
do sklepów,biur oraz restauracji. Wszystkie elementy architektoniczne zawarte w poniższym 
katalogu mogą być modyfikowane pod indywidualne potrzeby oraz pomysły klienta.

Technologia - wszystkie produkowane przez nas elementy architektoniczne wykonywane są 
                        z najtwardszego styropianu FS-20 (EPS 100) oraz FS-30 (EPS 200).
 Warstwa zewnętrza profili wykonana jest ze specjalistycznej masy polimerowej gwarantującej 
elastyczność oraz trwałość w trakcie montażu a także niebywałą odporność na ciężkie warunki 
atmosferyczne. Powierzchnia ta doskonale nadaje się do malowania farbami elewacyjnymi i jest 
jednocześnie całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia.

Produkcja odbywa się na najnowocześniejszych, zaawansowanych technologicznie maszynach
gwarantując precyzję i solidność produkowanych elementów.

     Powlekanie elementów odbywa się dwoma metodami:
                         metodą natryskową- powlekane są elementy o nieregularnych kształtach takie
                                                             jak bonie, pilastry, figury, litery 3d.
                         metodą ciągnioną- za pomocą specjalistycznych powlekarek, gwarantując
                                                             gładkość powierzchni oraz ostrość krawędzi.

Elastyczność - wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów jesteśmy w stanie wykonać
                         wszystkie rozmiary oraz wzory według pomysłu zleceniodawcy. 

Współpraca - zapraszamy do współpracy architektów, ekipy budowlane, dekoratorów wnętrz
                         oraz jednostki handlowe. W celu omówienia zasad współpracy prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr telefonu 501284419 lub @:fasadazpomyslem@wp.pl.

Realizacja - wszystkie elementy katalogowe realizujemy w ciągu trzech dni roboczych.
                        Zamówienia indywidualne w zależności od stopnia zaawansowania wykonujemy
po bezpośrednim ustaleniu szczegółów ze zleceniodawcą.

www:fasadazpomyslem.pl
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Le2Le1 Le3

Le4 Le5 Le6

Le7 Le8 Le9

Listwy elewacyjne

120 mm 40 mm 1200 mm *

120mm 40mm 1200 mm * 140mm 45mm 1200 mm * 140 mm 50mm 1200 mm *

200 mm 70 mm 1200 mm * 140 mm 40mm 1200 mm *

120mm 40mm 1200 mm * 180mm 45mm 1200 mm *120mm 40mm 1200 mm *

Listwa elewacyjna – można zastosować w formie opasek okalających okna i drzwi.
                               Mogą być również stosowane w formie gzymsu oddzielającego kondygnacje
 budynku, lub jako poziomy lub pionowy element dekoracyjny.
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Le12

Le14Le13 Le15

Le16 Le17 Le18

Le19 Le20 Le21

Le10

Listwy elewacyjne

150mm 30mm 1200 mm *

150mm 30mm 1200 mm *

150 mm 40 mm 1200 mm * 100 mm 40 mm 1200 mm * 200 mm 60 mm 1200 mm *

150mm 30mm 1200 mm * 150mm 30mm 1200 mm *

150mm 30mm 1200 mm *150mm 45mm 1200 mm *

250 mm 70 mm 1200 mm * 200 mm 60 mm 1200 mm *150 mm 40  mm 1200 mm *
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Le24

Le26Le25 Le27

Le28 Le29 Le30

Le31 Le32 Le33

Le22

Listwy elewacyjne

150 mm 40mm 1200 mm *

100 mm 50 mm 1200 mm *

100 mm 50 mm 1200 mm * 100 mm 55 mm 1200 mm * 100 mm 55 mm 1200 mm *

100 mm 50 mm 1200 mm * 150 mm 40 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm *150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 40 mm 1200 mm * 150 mm 40 mm 1200 mm *150 mm 40 mm 1200 mm *
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Le36

Le38Le37 Le39

Le40 Le41 Le42

Le34

Listwy elewacyjne

150 mm 40 mm 1200 mm *

150 mm 50 mm 1200 mm *

150 mm 50 mm 1200 mm * 150 mm 40 mm 1200 mm * 150 mm 40 mm 1200 mm *

150 mm 50 mm 1200 mm * 150 mm 40 mm 1200 mm *

150 mm 40 mm 1200 mm *150 mm 40 mm 1200 mm *

* 1200 mm to wymiar listew surowych (styropianowych), listwy powlekane 
   wykonywane są według specyfikacji nabywcy.
 
   Wszystkie powyższe elementy na życzenie Klienta mogą być
   wykonane w dowolnym wymiarze oraz wzorze.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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G2G1 G3

G4 G5 G6

G7 G8 G9

Gzymsy

185 mm 95 mm 1200 mm *

120 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 90 mm 1200 mm * 150 mm 90 mm 1200 mm *

225 mm 130 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 65 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm *90 mm 50 mm 1200 mm *

Gzyms – element architektoniczny w postaci poziomego pasa wysuniętego przed lico muru.
                 Stosowany jest nie tylko w celach dekoracyjnych, ale również jako ochrona ściany 
przed ściekającą wodą opadową. Ze względu na miejsce występowania gzymsy można podzielić
na zewnętrzne (np. wieńczące, pasowe, cokołowe) oraz wewnętrzne (np. kominkowe, piecowe,
podokienne, sufitowe).

biuro@fasadazpomyslem.pl



G11

Fasada z pomysłem

www:fasadazpomyslem.pl Tel: 501284419

G12

G14G13 G15

G16 G17 G18

G19 G20 G21

G10

Gzymsy

150mm 100 mm 1200 mm *

160 mm 70 mm 1200 mm *

160 mm 60 mm 1200 mm * 160 mm 60  mm 1200 mm * 160 mm 60 mm 1200 mm *

180 mm 85 mm 1200 mm * 160 mm 70 mm 1200 mm *

150 mm 75 mm 1200 mm *150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 70 mm 1200 mm *160 mm 50 mm 1200 mm *

biuro@fasadazpomyslem.pl
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G24

G26G25 G27

G28 G29 G30

G22

Gzymsy

150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 70 mm 1200 mm * 150 mm 70 mm 1200 mm * 150 mm 70 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 70 mm 1200 mm *

150 mm 50 mm 1200 mm *150 mm 50 mm 1200 mm *

* 1200 mm to wymiar gzymsów surowych (styropianowych), listwy powlekane 
   wykonywane są według specyfikacji nabywcy.
 
   Wszystkie powyższe elementy na życzenie Klienta mogą być
   wykonane w dowolnym wymiarze oraz wzorze.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Lp2Lp1 Lp3

Lp4 Lp5 Lp6

Lp7 Lp8 Lp9

Listwy podokienne

150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm * 150 mm 60 mm 1200 mm *150 mm 60 mm 1200 mm *

Listwy podokienne – tzw. podokiennik jest elementem stosowanym głównie pod parapetem.
                                   Jest to niezbędny dodatek do pełnej dekoracji okna.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Lp12

Lp14Lp13 Lp15

Lp16 Lp17 Lp18

Lp19 Lp20 Lp21

lp10

Listwy podokienne

150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 60 mm 1200 mm *150 mm 60 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm *150 mm 80 mm 1200 mm *

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Lp24

Lp26Lp25 Lp27

Lp28 Lp29 Lp30

Lp22

Listwy podokienne

150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 70 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm * 150 mm 80 mm 1200 mm *

150 mm 80 mm 1200 mm *150 mm 80 mm 1200 mm *

* 1200 mm to wymiar listew surowych (styropianowych), listwy powlekane 
   wykonywane są według specyfikacji nabywcy.
 
   Wszystkie powyższe elementy na życzenie Klienta mogą być
   wykonane w dowolnym wymiarze oraz wzorze.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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F2F1 F3

F4 F5 F6

F7 F8 F9

Fasety

150 mm 150 mm 1200 mm *

200 mm 200 mm 1200 mm * 105 mm 220 mm 1200 mm * 60 mm 100 mm 1200 mm *

150 mm 150 mm 1200 mm * 200 mm 200 mm 1200 mm *

140 mm 140 mm 1200 mm * 200 mm 100 mm 1200 mm *200 mm 200 mm 1200 mm *

Faseta – element architektoniczny w postaci narożnika montowany pomiędzy ścianą a sufitem
               lub podbitką. Zadaniem fasety poza uszlachetnieniem elewacji jest zamaskowanie
wszelkiego rodzaju błędów i nierówności ścian lub sufitów-podbitki po nieprofesjonalnym 
wykonaniu robót tynkarskich lub ociepleniowych.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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F12

F14F13 F15

F16 F17 F18

F19 F20 F21

F10

Fasety

140 mm 120 mm 1200 mm *

100 mm 120 mm 1200 mm *

120 mm 120 mm 1200 mm * 80 mm 80 mm 1200 mm * 120 mm 120 mm 1200 mm *

130 mm 130 mm 1200 mm * 80 mm 100 mm 1200 mm *

100 mm 75 mm 1200 mm *120 mm 75 mm 1200 mm *

130 mm 60 mm 1200 mm * 100 mm 100 mm 1200 mm *80 mm 80 mm 1200 mm *

biuro@fasadazpomyslem.pl
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f24

f26f25 f27

f28 f29 f30

f31 f32 f33

f22

Fasety

150 mm 90 mm 1200 mm *

100 mm 100 mm 1200 mm *

150 mm 150 mm 1200 mm * 150 mm 150 mm 1200 mm * 150 mm 150 mm 1200 mm *

140 mm 120 mm 1200 mm * 150 mm 150 mm 1200 mm *

100 mm 100 mm 1200 mm *100 mm 100 mm 1200 mm *

150 mm 150 mm 1200 mm * 150 mm 150 mm 1200 mm *150 mm 150 mm 1200 mm *

biuro@fasadazpomyslem.pl
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F36

F38F37 F39

F40 F41 F42

F34

Fasety

200 mm 100 mm 1200 mm *

200 mm 100 mm 1200 mm *

200 mm 100 mm 1200 mm * 200 mm 100 mm 1200 mm * 70 mm 100 mm 1200 mm *

200 mm 100 mm 1200 mm * 200 mm 100 mm 1200 mm *

150 mm 150 mm 1200 mm *150 mm 150 mm 1200 mm *

* 1200 mm to wymiar fasetów surowych (styropianowych), listwy powlekane 
   wykonywane są według specyfikacji nabywcy.
 
   Wszystkie powyższe elementy na życzenie Klienta mogą być
   wykonane w dowolnym wymiarze oraz wzorze.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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B2B1 B3

B4 B5 B6

B7 B8 B9

Bonia

250 mm 50 mm 400 mm *

250 mm 50 mm 400 mm * 250 mm 50 mm 400 mm * 250 mm 50 mm 400 mm *

100 mm 100 mm 1200 mm * 250 mm 50 mm 1200 mm *

250 mm 50 mm 400 mm * 250 mm 50 mm 400 mm *250 mm 50 mm 400 mm *

Bonia – element architektoniczny w postaci spoiny podkreślającej układ kamieni bądź 
                rowku w tynku. Bonia stosuje się w celach dekoracyjnych, pozwalają one nadać
elewacji monumentalnego charakteru. Boniowanie może być stosowane na całej elewacji
bądź w wybranych miejscach (naroża ścian, obramowania otworów, cokoły itp.).

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Lb2Lb1 Lb3

Lb4 Lb5 Lb6

Lb7 Lb8 Lb9

Listwy do boniowania

100 mm 60 mm 1200 mm *

100 mm 60 mm 1200 mm * 100 mm 60  mm 1200 mm * 100 mm 60 mm 1200 mm *

100 mm 60 mm 1200 mm * 100 mm 60 mm 1200 mm *

100 mm 60 mm 1200 mm * 100 mm 60mm 1200 mm *100 mm 60 mm 1200 mm *

Boniowanie - dekoracyjny podział powierzchni muru za pomocą żłobków poziomych,
                           ewentualnie pionowych, odcinających na ścianie pozorne ciosy 
podkreślające ich układ.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Lo2Lo1 Lo3

L04 Lo5 L06

Lo7 Lo8 Lo9

Listwy oświetleniowe

70 mm 105 mm 1200 mm *

90 mm 120 mm 1200 mm * 80 mm 150  mm 1200 mm * 80 mm 170 mm 1200 mm *

80 mm 95 mm 1200 mm * 70 mm 90 mm 1200 mm *

140 mm 100 mm 1200 mm * 100 mm 100mm 1200 mm *150 mm 90 mm 1200 mm *

Listwy oświetleniowe - dekoracyjny element wykończenia nadający pomieszczeniu
                                        niepowtarzalny charakter i styl. Montowane zazwyczaj wewnątrz
budynków z zastosowaniem nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Lo12

Lo14Lo13 Lo15

Lo16 Lo17 Lo18

Lo10

Listwy oświetleniowe

45 mm 160 mm 1200 mm *

45 mm 120 mm 1200 mm *

55 mm 80 mm 1200 mm * 90 mm 80 mm 1200 mm * 120 mm 90 mm 1200 mm *

45 mm 160 mm 1200 mm * 50 mm 120 mm 1200 mm *

40 mm 170 mm 1200 mm *50 mm 200 mm 1200 mm *

* 1200 mm to wymiar listew oświetleniowych surowych (styropianowych),
 listwy powlekane, wykonywane są według specyfikacji nabywcy.
 
   Wszystkie powyższe elementy na życzenie Klienta mogą być
   wykonane w dowolnym wymiarze oraz wzorze.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Otuliny termoizolacyjne

Otuliny termoizolacyjne - cechami charakterystycznymi są:
-niska waga
-odporność na pleśnie i grzyby
-zastosowanie wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
-zachowują właściwości termoizolacyjne w zakresie temperatur -100 do +70 st. C
-możliwość dostosowania kształtu i rozmiaru do indywidualnych potrzeb 

W sprawie wyceny oraz ustalenia kształtu oraz grubości prosimy o kontakt 
telefoniczny. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie na każdy napotkany 
przez Państwa problem.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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Logotypy

Logotypy, dekoracje, litery 3D.

W celu ustalenia szczegółów oraz wyceny prosimy o kontakt telefoniczny.

biuro@fasadazpomyslem.pl
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