
“Dbamy  o środowisko naturalne.
Jako jedni z pierwszych w Polsce

wyeliminowaliśmy z procesu
produkcji metale ciężkie.[...] ”

ROYAL SOFFIT
Estetyczne wykończenie domu i dachu

O własnym domu marzy prawie każdy z nas. Dom to nie tylko ściany i dach. To setki detali, z których każdy ma 
wpływ na komfort mieszkania, eksploatacji oraz trwałość domu. Trzeba o tym pamiętać. Royal Europa od lat 
pomaga realizować marzenie o domu. Komfort, estetyka, trwałość to nasza specjalność. 

“[...] stabilna konstrukcja
pozwala zachować swój 

charakter nawet w szerokim,
poziomym zawieszeniu.”

ATESTY
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr AT-15-3121/98 

Atest Higieniczny B-688/96/97, HK/B/0527/01/2007
Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej Nr NP-823/01/TG, NP-703.1/06/TG

ROYAL SOFFIT- PODSUFITKA NA LATA
Głównym zadaniem podsufitki jest estetyczne wykończenie zewnętrznej części dachu. 
Jednocześnie podsufitka musi jednak zagwarantować doskonałą wentylację oraz ochronę 
przed owadami i drobnymi gryzoniami a także zabezpieczyć dach przed zagnieżdżaniem się 
ptaków.

Lekka i trwała podsufitka Royal Soffit spełnia wszelkie stawiane przed nią wymogi.

Oferujemy trzy typy podsufitki: pełną, centralnie perforowaną, oraz w całości perforowaną. 
Możliwość wyboru spośród wymienionych typów podsufitki gwarantuje zastosowanie 
optymalnej wentylacji dachu w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. 

Montaż? Jest bardzo prosty dzięki specjalnemu systemowi listew mocujących. Wystarczą 
podstawowe narzędzia. Royal SOFFIT można montować bez względu na warunki 
atmosferyczne.
 
Royal SOFFIT nie wymaga szczególnej konserwacji. Wystarczy ją umyć raz na kilka lat wodą 
z dodatkiem elektrostatycznego środka czyszczącego. 

WYSOKA JAKOŚĆ
Royal Soffit to produkt najwyższej jakości. Nietoksyczna i niepalna 
jest odporna na wpływy atmosferyczne oraz czynniki biologiczne 
i chemikalia. Nie koroduje, nie pęka, a dzięki sprawdzonej 
konstrukcji zamka jest nieporównywalnie do innych 
rozwiązań technologicznych odporna na ekstremalne 
czynniki atmosferyczne. 
Niezawodność podsufitki Royal Soffit 
potwierdzona jest w praktyce od prawie 
dwudziestu lat obecnością na rynku krajowym 
i europejskim, a trwałość poparta 50 letnią 
gwarancją producenta. 

KOLORYSTYKA SOFFIT
Proponujemy szeroką, bo obejmującą 17 kolorów paletę barw, która z pewnością ułatwi dobór produktu do 
kolorystyki elementów elewacyjnych budynku.
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EKOLOGIA
Royal Europa jest jednym z największych w Europie producentów elementów ekstruzyjnych z wysokoudarowego 
polichlorku winylu.  Dbamy  o środowisko naturalne. Jako jedni z pierwszych w Polsce wyeliminowaliśmy z procesu 
produkcji metale ciężkie,  kadm i ołów. W zamian stosujemy całkowicie nieszkodliwe stabilizatory na bazie cyno-
organicznej w proekologicznym, zamkniętym systemie produkcji w naszej fabryce.
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