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Систем Контактних Фасада
ТТермоизоловане контактне фасаде, 
чији је буквални превод европске 
ознаке ETICS - External Thermal Insu-
lation Composite System: Спољни 
(фасадни) Термоизолациони 
Слагани Систем, у овом региону су 
међу најзаступљенијим решењима 
за за термичку заштиту спољашњих 
зидова. 

1.  FIBRANgeo BP-ETICS
2.  FIBRANgeo BP 30
3.  FIBRANxps ETICS
4.  FIBRANxps 300-L
 

Детаљ споја изолованог подрумског зида, фасадне 
сокле и фасадног зида, у систему контактне фасаде
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Термоизолација фасадног зида у систему 
контактне фасаде са FIBRANxps ETICS и са 
FIBRANgeo BP-ETICS 

 
Причвршћивање FIBRANgeo BP-ETICS 
плоча од камене вуне типловима  

 

Наношење лепка на 
FIBRANgeo BP-ETICS плочу  

 

FIBRANgeo Kамена вуна
FIBRANxps  Eкструдирани 
                      полистирен

ETICS

ЕНЕРГИЈСКИ ШТИТ 



Изоловање шпалетни употребом FIBRANxps
1.  FIBRANgeo BP-ETICS
2.  FIBRANxps ETICS

FIBRAN S.A. Представништво Београд
Моб.тел. +381 63 4 777 11

+381 63 4 777 33
fibran@fibran.rs
www.fibran.com

Употреба FIBRANgeo BP-ETICS плоча од камене 
вуне при реконструкцији фасаде

Употреба FIBRANgeo BP-ETICS плоча од камене вуне 
при формирању термичког омотача фасадног зида

Употреба FIBRANxps 300-L плоча 
за термоизоловање подрумског 
зида и FIBRANxps ETICS плоча за 
термоизоловање фасадне сокле

Изоловање кровне стрехе 
употребом FIBRANxps  ETICS плоча

Топлоtни мосtови:
FIBRANgeo и FIBRANxps  РОНДЕЛЕ
У сисtему конtакtних фасада, у понуди су и изолациони чепови, 
tзв. ронделе, елеменt који се корисtи како би се неуtралисали 
tачкасtи tоплоtни мосtови.

Teрмоизолација FIBRANgeo:
FIBRANgeo BP-ETICS
Teрмоизолација верtикалних елеменаtа (зидова, серклажа,      
сtубова...), у сисtему конtакtне фасаде.
Teрмоизолација хоринзоtалних елеменаtа (конзола, плафона, 
греда, серклажа...) у сисtему конtакtне фасаде.
  

Више информација о извођељу ефикасног ЕНЕРГИЈСКОГ ШТИТА 
у систему контактних фасада можете добити од одељења 
техничке подршке FIBRAN S.A. Представништво Београд.  

Teрмоизолација FIBRANxps:
FIBRANxps 300-L
Teрмоизолација подрумских зидова, подова, равних кровова и 
tераса.

FIBRANxps ETICS BT, ETICS GF
TTeрмоизолација фасадних сокли, шпалеtни прозора и враtа, 
серкалжа, кровних сtреха, зидова и плафона са унуtрашње       
сtране.
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