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W dziedzinie budownictwa ludzie od zawsze kierowali się poszukiwaniem piękna i trwałych rozwiązań. O
ile kiedyś estetyka łączyła się często i niezależnie od kosztów z przepychem, o tyle dzisiaj wymogi gospodarcze
zmuszają nas do wyboru standardowych rozwiązań. Na naszą kreatywność wpływ mają również czynniki
takie, jak ochrona środowiska, oszczędność energii, a zatem izolacja budynków. 

Z tych właśnie przyczyn, NMC proponuje Państwu materiały inteligentne, zarazem estetyczne i trwałe,
przyjazne środowisku. Od ponad pięćdziesięciu lat zpewniają nam popularność przemyślane produkty i
nowoczesna technologia. Wiele z tych produktów znajduje zastosowanie w budownictwie do celów
dekoracyjnych, izolacji , ochrony, jak również elewacji.  

Dostosowując się do najróżniejszych wymagań w zakresie zdobnictwa i formy  elewacji, proponujemy Państwu
dwa rodzaje produktów:
DOMOSTYL®, standardowe produkty poliuretanowe, odznaczające się niską ceną i ogromną różnorodnością
zastosowania oraz
DOMOSTYL®CUSTOMIZED, pomysłowy produkt, oferujący solidne i „na miarę” rozwiązania dla wszystkich
tych, którzy pragną nadać swojemu budynkowi  bardziej osobisty charakter. Wyroby DOMOSTYL® i
DOMOSTYL®CUSTOMIZED poddane zostały  bardzo surowym próbom przeprowadzonym przez
renomowane organy kontroli, desygnowane do wydawania europejskich aprobat technicznych i wchodzące
w skład Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA). W oparciu o wyniki tych testów,
NMC udziela dziesięcioletniej gwarancji na wszystkie produkty DOMOSTYL® i DOMOSTYL®CUSTOMIZED.

NMC  -  uroda i jakość zobowiązują

� ponad 50–letnie doświadczenie w produkcji pianek syntetycznych
� DOMOSTYL® - ponad 15–letnia obecność na rynku
� nieustanne unowocześnianie
� osobista obsługa klienta
� obsługa klienta – kompetentna i na miejscu
� wyroby  poddane surowej kontroli i przetestowane w niezale�nych instytucjach
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STWÓRZCIE
RÓ�NICĘ
Inny Pomysłowy Unikalny Wytrzymały Łatwy Odpowied-

zialny
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INNY

DOMOSTYL® i DOMOSTYL®CUSTOMIZED dają Państwu możliwość wykazania własnej inwencji w kreacji
oblicza budynku
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POMYSŁOWY

DOMOSTYL® i DOMOSTYL® CUSTOMIZED nadaje elewacji styl i pozwala waszej pomysłowości się 
swobodnie rozwijać.
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UNIKALNY

Od progu aż po dach, DOMOSTYL® i DOMOSTYL®CUSTOMIZED nadaje budynkom niepowtarzajny wygląd
i styl. 
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WYTRZYMAŁY

Dzięki wysiłkom naszych inżynierów, DOMOSTYL® i DOMOSTYL®  CUSTOMIZED jest wytrzymały na warunki
pogodowe, odporny na wilgoć i zapewnia długotrwały, niezmieniony i niezawodny wygląd.
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ŁATWY

Lekkość produktów i łatwość przycinania naszych wyrobów ułatwiają ich montaż. Szybkoschnące kleje
montażowe gwarantują  szybki  postęp prac budowlanych.  
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ODPOWIEDZIALNY

Dzięki użyciu materiałów i procesów produkcyjnych nieszkodliwych dla środowiska, NMC przyczynia się do
ochrony przyrody , przez co zalicza się do przedsiębiorstw, dla których Ochrona Srodowiska jest nie tylko
frazesem.
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Nadajcie elewacji Waszego budynku
ponadczasowy wygląd i elegancję. 
Ubierzcie Wasze okna w ramy i po-
dokienniki. Uporządkujcie płaszc-
zyzny przez założenie gzymsów.

DOMOSTYL® i DOMOSTYL®
CUSTOMIZED oferują prawie niczym
nie ograniczone możliwości. Wszyst-
kie nasze produkty są łatwe w
montażu.

Profile ramowe płaskie

Zworniki

Rustyki

Konsole

Attiky

Profile ramowe

Parapety

Rozety

ZREALIZUJCIE
SWOJE 
PRAGNIENIA



Chcecie zaprojektować coś niepowtarzalnego przy użyciu nowatorskich produktów ?

DOMOSTYL® CUSTOMIZED jest doskonałym rozwiązaniem.

DOMOSTYL® CUSTOMIZED stworzony specjalnie z myślą o dekoracji elewacji budynków, wytwarzany jest
z polistyrenu, którego wzmocniona powierzchnia pokryta jest piaskiem krzemionkowym, co upodabnia go do
kamienia.

Nasza technologia pozwala na stworzenie dużej różnorodności form i stylów upiększania elewacji.

� wielorakie możliwości zmiany stylu
� produkt o dużej gęstości wytrzymały na zmienne warunki pogodowe
� lekkość
� łatwy w montażu
� 10 lat gwarancji

DOMOSTYL®

CUSTOMIZED
Własny & niepowtarzalny

20 - 21

Warstwa tworzywa
rdzeń EPS

Piasek krzemowy 



Kontur rysunku

Narysujcie wybrany przez Was
produkt i przyślijcie go nam w
formie szkicu lub pliku CAD.  W
celu zapewnienia wyniku na miarę
Waszych oczekiwań, nie
zapomnijcie zaznaczyć na rysunku
powierzchni przyczepnych.

Ofertę cenową prześlemy
niezwłocznie.

Modelowanie CAD

Po przyjęciu oferty, nasi kierownicy
techniczni przechodzą do
realizacji dwuwymiarowego
modelu produktu. Pliki CAD zostają
następnie przesłane do końcowej
akceptacji i podpisu. 

Produkcja i dostawa 

Po otrzymaniu potwierdzenia
zamówienia oraz podpisanego
projektu, zamówienie zostaje
uwzględnione w naszym planie
produkcji
Potwierdzenie terminu produkcji i
dostawy zostanie Państwu
niezwłocznie przesłane. 

Podczas całego tego procesu,
współpracownicy NMC pozostają
oczywiście do Waszej dyspozycji.
NMC proponuje między innymi
pomoc doradców technicznych.
Usługa ta polega na konsultacji
przedprojektowej, ale, na
specjalny wniosek, może również
obejmować szkolenie w zakresie
montażu.
Poza tym, oddzielna instrukcja
montażu dostarczana jest
automatycznie z każdym
zamówionym towarem.

DOMOSTYL®

CUSTOMIZED
Wykończenia na wymiar
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Niezależnie od rozwiązań technicznych czy estetycznych, stajecie w obliczu niezliczonych możliwości wzor-
niczych.

Nasza technologia oferuje niepowtarzalne i nowatorskie rozwiązania, łączące w sobie elastyczność oferty i
nienaganną jakość. Wy projektujecie produkty, my je wytwarzamy.
.



TEMPERATURY MONTAŻU

� Temperatury montażu
+5°C / +25°C

Dokładne informacje 
zamieszczone zostały w 
instrukcji montażu.

� Temperatury użytkowania:
-20°C / +70°C

DANE zatwierdzone przez CSTB,
Francja

� Wytrzymałość pod
obciążeniem 100 kg: 
delta E 0,18 mm

� Próba cięcia:
w stanie suchym: 0.15 MPa 
w stanie wilgotnym: 0.07 MPa
zerwanie spójności między 
klejem i betonem. 

� Przyczepność warstwy syntetycznej
do EPS po sezonowaniu: 
0,28 Mpa

KLASYFIKACJA OGNIOWA

� B2 zgodnie z normą
DIN 4102

� Euroclasse E zgodnie z normą
EN ISO 13501-1

DOMOSTYL®

CUSTOMIZED
Dane techniczne
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MATERIAŁ

� Polistyren piankowy z wysoko
wytrzymałym pokryciem poli-
uretanowym

� Gęstość polistyrenu
piankowego: 24 kg/m3

� Twardość Shore: 60 
(wartość średnia)

WYKOŃCZENIE FABRYCZNE

� Inkrustacja pod wysokim
ciśnieniem piasku krzemion -
kowego w celu uzyskania
jednolitej powierzchni i dobrej
przyczepności

ROZMIARY

� Produkty podłużne 
Maksymalne rozmiary/
odcinek:
2 m x 1,20 m x 0,50 m  
Produkt może przekraczać
długość 2 m, ale wykonany
zostanie z wielu odcinków.
Minimalna grubość: 10 mm 

� Produkty okrągłe
Maksymalna średnica
zewnętrzna 2,20 w 2-D.  
Maksymalny promień: 1,10 m 



Pragniecie stworzyć własną elewację, ale szukacie rozwiązania szybkiego i łatwego? Poszukujecie wysokiej
jakości produktu o optymalnym stosunku jakości do  ceny i bez konieczności rysowania nowych kształtów?
Wybierzcie w takim razie DOMOSTYL® produkowany z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości.

Produkty DOMOSTYL® umożliwiają szybkie i łatwe wykończenie elewacji podczas remontów lub budowy.
Wytrzymałe i odporne, produkty te nadają każdemu projektowi styl i charakter łącząc jednocześnie w sobie
prędkość i łatwość użycia.

Dzięki spójnemu i racjonalnemu wyborowi produktów, DOMOSTYL® ułatwia podjęcie decyzji kierownikowi
budowy lub przedsiębiorcy. 

Gama elementów dekoracyjnych elewacji DOMOSTYL® zawiera gzymsy, podokienniki, obramowania drzwi
i okien, rozety, attyki, bonie, konsole, zworniki, kolumny i półkolumny.

Płyta CD z programem symulacyjnym umożliwia łatwe umieszczenie produktów DOMOSTYL® na
zeskanowanym zdjęciu elewacji Waszego budynku.

� styl i charakter
� szybkość i wydajność
� wytrzymały i odporny
� szybka dostawa
� łatwa obróbka
� dobra trwałość wymiarowa
� poliuretan o wysokiej gęstości, wzmocniony osłonką syntetyczną

DOMOSTYL®

Szybki i do różnorodnego zastosowania
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Poliuretan o wysokiej gęstości
Folia wzmacniająca

Powierzchnia o lekkim spadzie dla poprawienia spływu wody

Powierzchnia
frezowana
zapeniająca
dobrą 
przyczepność

Profil
chroniący
przed 
osadzaniem
się brudu

Farba gruntowa



TEMPERATURY MONTAŻU

� Temperatury montażu
+5°C / +25°C

Dokładne informacje 
zamieszczone zostały w 
instrukcji montażu.

� Temperatury użytkowania:
-20°C / +70°C

DANE zatwierdzone przez CSTB,
Francja

� Wytrzymałość pod
obciążeniem
100 kg: delta E 0,07 mm

� Próba cięcia:
w stanie suchym:  .60 MPa 
w stanie wilgotnym: 0.29 MPa
zerwanie spójności między 
klejem i betonem. 

� Przyczepność warstwy syntetycznej
do PU po sezonowaniu: 
0,62 Mpa

KLASYFIKACJA OGNIOWA

� B2 zgodnie z normą
DIN 4102

� Euroclasse E zgodnie z normą
EN ISO 13501-1

DOMOSTYL®

Dane techniczne
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MATERIAŁ

� Pianka poliuretanowa o
wysokiej gęstości

� Gęstość: 200 kg/m3

� Shore D: 35 
(wartość średnia)

WYKOŃCZENIE FABRYCZNE

� Wykończenie powierzchni:
podkładowa farba akrylowa w
kolorze szarym położona na
powłoce syntetycznej.

� Powierzchnie przyczepne
pokryte zostały rowkami
zwięks zającymi przyczepność
kleju.  

ROZMIARY

� Szeroki wybór dostępnych
produktów 
patrz: strona 30



PROFILE RAMOWE
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MA1 MA2

MA3 MA10 MA11

NA MA13 MA14

MA15 MA16

MA12



PARAPETYPROFILE RAMOWE PŁASKIE
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MA21 MA22MA20 FA11 FA12FA10

FA13 FA14 FA15



ATTYKI

34 - 35

FA10 GA2GA1 FA11 GA4GA3



RUSTYKI - ROZETYZWORNIKI - KONSOLE
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Ø 155 mm Ø 300 mm

SA2

CA10 CA11 CA12

SA1 BA11

RA3 RA4

BA10



PODSTAWA - GŁOWICAKOLUMNY - PÓŁKOLUMNY
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DSS1 DSS2 DSS3 DHSS1 DHSS2 DHSS3 DCT1 DCT2 DCT3 DCI1 DCI2 DCI3 DCS1 DCS2 DCS3 DBT1 DBT2 DBT3

DSM1 DSM2 DSM3 DHSM1 DHSM2 DHSM3

DFS1 DFS2 DFS3 DHFS1 DHFS2 DHFS3

DFM1 DFM2 DFM3 DHFM1 DHFM2 DHFM3

DCT1 DCT2 DCT3 DHCT1 DHCT2 DHCT3

DCI1 DCI2 DCI3 DHCI1 DHCI2 DHCI3

DCS1 DCS2 DCS3 DHCS1 DHCS2 DHCS3

DBT1 DBT2 DBT3 DHBT1 DHBT2 DHBT3

Ø 20 cmH

250 cm

kolumny
głada

300 cm

Ø 25 cm Ø 30 cm Ø 20 cm Ø 25 cm

1/2

Ø 30 cm

Kapitel
toskański

Kapitel
joński

Kapitel
Scamozzi 

Baza 
toskańskq

250 cm
kolumny 
rowko-
wana

Kapitel
toskański

Kapitel
joński

Kapitel
Scamozzi

Baza 
toskańskq

300 cm

Ø 20 cm 25 cm 30 cm 20 cm 25 cm 30 cm 20 cm 25 cm 30 cm 20 cm 25 cm 30 cm

ØA 16 cm 20 cm 24 cm 16 cm 20 cm 24 cm 16 cm 20 cm 24 cm - - -

ØB - - - - - - - - - 20 cm 25 cm 30 cm

Ab. 21 cm 26 cm 32 cm 21 cm 28,5 cm 32 cm 24,5 cm35,5 cm 42 cm 26,5 cm 32 cm 39 cm

L - - - 26 cm 34 cm 41,5 cm 25 cm 30 cm 35 cm - - -

H 7 cm 10 cm 12 cm 10 cm 14 cm 16 cm 10 cm 15 cm 18 cm 7,5 cm 10 cm 12,5 cm

h - - - 7,5 cm 11 cm 12,5 cm 8,5 cm 11 cm 14 cm - - -

Ø A

H
Ab

.

Ø A

Hh
Ab

. L

Ø A

h

H

Ab.

L

Ab
.

Ø B

H
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3/3

2/3

1/3

Ø B

Ø I

Ø A

D
C

h H

F

0

Ø B

Ø I

Ø A

h H

F

G

E
C

3/3

2/3

1/3

0

DSS1 DFS1 DSS2 DFS2 DSS3 DFS3 DSM1 DFM1 DSM2 DFM2 DSM3 DFM3

Ø 20 x 250 cm 25 x 250 cm 30 x 250 cm 20 x 300 cm 25 x 300 cm 30 x 300 cmx H

Ø A 15,5 cm 19,5 cm 23,5 cm 15,5 cm 19,5 cm 23,5 cm

C 4 cm 6 cm 8 cm 4 cm 6 cm 8 cm

E 4 cm 4,5 cm 5 cm 4,5 cm 4,5 cm 5 cm

G 15 cm 20 cm 25 cm 15 cm 20 cm 25 cm

h 246 cm 244 cm 242 cm 296 cm 294 cm 292 cm

Ø B 19,5 cm 24,5 cm 29,5 cm 19,5 cm 24,5 cm 29,5 cm

D 8 cm 9 cm 11 cm 8 cm 9 cm 11 cm

F 85 cm 85 cm 85 cm 100 cm 100 cm 100 cm

H 250 cm 250 cm 250 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Ø l 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 16 cm 20 cmmin

KOLUMNY



Ciężar produktów DOMOSTYL® stanowi niezaprzeczalną korzyść, która ułatwia i przyspiesza montaż. W
przypadku największych profili niezbędne jest  mocowanie mechaniczne, ale zajmuje ono zaledwie kilka minut
i możliwe jest do wykonania przez jedną osobę. 

Szczegółowa instrukcja montażu oraz instruktażowy film uproszczonego montażu dostępne są na naszej stronie
internetowej. 

Ponadto, w celu zapewnienia nienagannych wyników, nasi doradcy techniczni regularnie organizują szkolenia
instruktażowe, na których możecie się Państwo zapoznać z nowościami DOMOSTYL.

DOMOSTYL® i DOMOSTYL®CUSTOMIZED poddane zostały surowym próbom przeprowadzonym przez
renomowane organy kontroli, desygnowane do wydawania europejskich aprobat technicznych i wchodzące
w skład Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA). W oparciu o wyniki tych testów,
NMC udziela dziesięcioletniej gwarancji na wszystkie produkty DOMOSTYL® i DOMOSTYL®CUSTOMIZED. 

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdziecie Państwo w instrukcji montażu. 

MONTA�
Prosty & łatwy
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ARGENTINA
Pilar Golf Club, Pilar
Universidad del Salvador,
Buenos Aires
Los Cipreses, San Isidro
Edificio el Mirador, Martinez 

AUSTRIA
Hotel Liebetegger, Klagenfurt

BELGIUM
Boutique Louis Vuitton, Brussels

BULGARIA
Guesthouse Municipality, Sofia
Hotel Renaissance, Sofia

BRAZIL
Place des Vosges, Sao Paulo

CHILE
Mormon Church, Chillan

CZECH REPUBLIC
Hotel Posta, Franzbad
Hotel Bajkal, Franzbad

FRANCE
Evian Royal Resort, Evian

GERMANY
Weimar Atrium, Weimar
Kempinski, Heiligendamm
Arkonaplatz, Berlin

ITALY
Hotel Albergo Valadier, Roma
Hotel Quisisana,
Chiancano Terme

JAPAN
Wedding Hotels

KAZAKHSTAN
Diplomatic Estate, Astana

LEBANON
Orphanage, Saida

POLAND
Hotel Wilenski, Warsaw
Shopping Centre, Malbork
City-Hall, Biala Podlaska

REUNION ISLAND
Housing Estate

ROMANIA
Hotel De Silva, Bucharest

RUSSIA
KDC building, Kaliningrad

SPAIN
Plaza de la Alegria, Madrid

UKRAINE
Izmail Theatre, Odessa Region
National Bank of Ukraine, Kiev

ŚWIAT
DOMOSTYL®

Realizacja i rzeczywistość
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Pod względem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pianek, NMC to dobry wybór. Polietylen ,kauczuk,
polipropylen i polistyren stanowią , wraz z naszymi umiejętnościami i długoletnim doświadczeniem, podstawę
przemyślanych rozwiązań wielu problemów.

Ponad tysiąc wysoko wykwalifikowanych pracowników zapewnia bezprzykładną jakość na każdym szczeblu:
od poradnictwa, do realizacj zamówień, od dostawy towaru do obsługi posprzedażnej.

Jedną z naszych podstawowych zasad jest ciągła troska o rozwój zasadniczych aspekytów, takich jak:
nowoczesna technologia, dokładność wykowania, dbałość o spełnianie oczekiwań klientów, wydajność i
wyobraznia twórcza. Skuteczność i umiejętności naszych pracowników poddawane są ciągłej kontroli,
normowane przez dokładnie określone zarządzenia i i stale dostosowywane do zmieniających się wymogów.

W tym celu stworzyliśmy specjalne, ultranowoczesne centrum ds. Zarządzania, badań i rozwoju.

Made by NMC – Wyroby wysokiej technologii

� nowatorska technologia
� obecność na rynku w ponad 100 krajach świata
� 17 filii

MADE BY NMC
Duch innowacji
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Produkujemy zintegrowane materiały charakterystyczne dla przemysłu wysokiej technologii.  Specyficzne
rozwiązania NMC obecne są na liniach produkcyjnych wielu przedsiębiorstw. W zasadniczy sposób
przyczyniają się one do dobrego funkcjonowania produkowanych materiałów lub ich ochrony podczas
transportu na lub po zejściu z taśmy produkcyjnej.

Niezależnie czy to przemysł samochodowy czy architektura lub tylko dział pakowania towarów – NMC pewnie
wspiera przedsiębiorstwa i użytkowników.

NMC zapewnia estetyczny wygląd i komfort – przekształcamy materiały syntetyczne w produkty przemyślane
i artystyczne: od ozdobnej kolumny parkowej poprzez dekoracyjną sztukaterię wnętrz, akustyczną izolację
parkietów po techniczną izolację rur budynków.

NMC ceni przyjemność – doskonale znamy technologię pianek i produkujemy towary przeznaczone do celów
rozrywkowych: dywaniki gimnastyczne, koła do pływania, poduszki ochronne, przedmioty ogrodnicze oraz
szeroką gamę innych produktów.

NMC
Ochrona, estetyka & przyjemność
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W 1988, to znaczy prawie 20 lat temu, NMC zdecydowało się zmienić swój proces produkcji i wytwarzać
swoje produkty bez CFC, a nawet HCFC. 
Wywołało to ogromne zdziwienie w całej branży.
Już wówczas nasi akcjonariusze, dyrekcja i inżynierowie zdawali sobie sprawę ze znaczenia, jakiego nabierze
w trzecim tysiącleciu ocieplenie klimatyczne.

Dzięki temu, w chwili obecnej odzyskujemy i utylizujemy prawie 100 % resztek i odpadów polietylenu
wytwarzanych podczas produkcji. Dzięki dokładnej technologii i kompetentnym współpracownikom odpady
produkcyjne są minimalne, co pozwala nam na uniknięcie nadracjonalności na wolnym rynku utylizacji.

Ciągle optymalizujemy zużycie energii potrzebnej do produkcji naszych wyrobów. W porównaniu z innymi
materiałami izolacyjnymi, jak na przykład, szeroko jeszcze stosowana wełna mineralna, której produkcja
wymaga dużych nakładów energetycznych, dzięki naszym produktom przyczyniamy się do oszczędności
zasobów naturalnych. 

Również w przyszłości zachowanie nasze charakteryzować się będzie ochroną środowiska – przy rozwoju
nowych produktów, przy sprawnym wykorzystaniu systemów logistycznych, ale również przy ciągłym rozwoju
procesów i głęboko zakorzenionych nawyków. 

Odpowiedzialność pod względem ochrony środowiska – Z miłości do przyszłości i przyszłych pokoleń

� produkcja bez CFC
� produkcja bez HCFC
� wykorzystanie materiałów po utylizacji

OCHRONA 
ŚRODOWISKA
Wizja i praktyka
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