Fasády
Vláknocementové fasádní desky

www.cembrit.cz

Cembrit Transparent
Do hmoty probarvené desky s poloprůhledným
lakem na povrchu. Desky si zachovávají klasický vzhled
vláknocementu a proto dodávají fasádě originální hloubku
a strukturu v té nejvyšší kvalitě. Kombinace originální
struktury vláknocementu s poloprůhlednou povrchovou
úpravou dodává deskám charakteristický a zajímavý výraz.
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Technické informace
Probarvené do hmoty
Barvené
Ošetřený povrch

Ano
Poloprůhledné
Ano

Rozměry (mm)

1192 x 2500
1192 x 3040

Tloušťka (mm)

8

Cembrit Solid
Cembrit Solid je do hmoty probarvená deska plně krytá
akrylovou vodou ředitelnou barvou. Je vyráběna v řadě
sytých a přírodních barev s intenzivním leskem. Jedinečná
kombinace do hmoty barvené desky a neprůhledné
barvy dává desce hladký a odolný povrch se sníženým
rizikem poškrábání. Deska je plně odolná vůči mechům
a biologickému znečištění stejně tak jako extrémním
klimatickým podmínkám.
Technické informace
Probarvené do hmoty

Ano

Barvené

Ano

Ošetřený povrch

Ano

Rozměry (mm)

1192 x 2500
1192 x 3040

Tloušťka (mm)

8

Cembrit Cover
Řada Cembrit Cover představuje ideální řešení pro
milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit
výrazného barevného efektu.
Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela
překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Vybrat si
můžete z 26 standardních barev Cembrit a více než 2000
barev ze vzorníku NCS nebo RAL.
Technické informace
Probarvené do hmoty

Ne

Barvené

Ano

Ošetřený povrch

Ano

Rozměry (mm)

1192 x 2500
1192 x 3040

Tloušťka (mm)

8

C020

C040

Desky Cembrit Cover mohou
být také dodány jako zvláštní
projektová dodávka v dalších
barvách (NCS nebo RAL).

Cembrit Patina
Cembrit Patina je pevná deska, odolávající
klimatickým
vlivům,
charakteristická
svým
tlumeným a matným povrchem. Výrobní proces
do hmoty probarvených desek zajišťuje unikátní
povrchovou úpravu, která je činí odolnými proti
vnější vlhkosti a nečistotám. Složení desky je
zárukou dlouhověké a trvanlivé fasády.
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Technické informace
Probarvené do hmoty

Ano

Barvené

Ne

Ošetřený povrch

Ano

Rozměry (mm)

1200 x 2500
1200 x 3050

Tloušťka (mm)

8 a 6

Cembrit Express
Cembrit Express je ideální volbou pokud hledáte
co nejrychlejší a nejjednodušší montáž. Nízká
hmotnost a malé rozměry desek umožňují instalaci
pouze jednou osobou. Odolné, trvanlivé a prakticky
bezúdržbové vláknocementové desky jsou velmi
flexibilní a dodávají jedinečný vzhled vaší fasádě.
Desky dodáváme v hladkém provedení i v dekoru
dřeva.
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Černá

Technické informace
Probarvené do hmoty

Ne

Barvené

Ano

Ošetřený povrch

Ano

Rozměry (mm)

400 x 800

Tloušťka (mm)

6

Cembrit Raw

Přírodní
šedá

Cembrit Raw je povrchově neupravovaná deska,
která umožňuje docílit, aby měla fasáda autentický
vzhled surového vláknocementu. Rozdíly ve vzhledu
povrchu a odstínu se přirozeně vyskytují i mezi
jednotlivými deskami. Cembrit Raw byla vyvinuta
jako stavební deska, kterou je možno instalovat i
jako pohledový element fasád tam, kde je cílem
vytvořit přírodní a syrový vzhled.
Technické informace
Probarvené do hmoty

Ne

Barvené

Ne

Ošetřený povrch

Ne

Rozměry (mm)

1200 x 2500 1250 x 2500
1200 x 3050 1250 x 3050

Tloušťka (mm)

6, 8 a10

Pozor! Zobrazení barev se může lišit od skutečných barev desek.
Kontaktujte společnost Cembrit a žádejte zaslání vzorků fasádních desek.
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Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.
region 1
Pavel Brabec tel.: 602 521 751
region 2
Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752

3.
1.

region 3
Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region 4
Jiří Málek tel.: 602 521 756

4.

5.

2.
6.

region 5
Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region 6
Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760

Cembrit a. s.
Lidická 302
CZ - 266 38 Beroun 3
Czech Republic

Technická podpora
Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Cembrit a.s. je součástí skupiny Cembrit Holding, která se řadí mezi největší Evropské výrobce stavebních materiálů. Základními výrobky skupiny
jsou fasádní desky a střešní krytina z vláknocementu. K těmto materiálům dodáváme i kompletní příslušenství, které zahrnuje jak spojovací materiál,
tak řadu dalších doplňků. Díky tomu je možné v našem sortimentu vždy najít vhodné architektonické řešení pro veřejnou budovou, rodinný domek,
zemědělskou nebo průmyslovou stavbu, střechu nebo fasádu. Naše výrobky vyrábíme v technicky vyspělých, moderních závodech a jsou prodávány
přes profesionální sítě distributorů po celé Evropě. Vždy Vám zaručujeme odbornost a osobní přístup, ať již se jedná o výrobky samotné, následný
servis nebo partnerství.

