Cembrit Balcony
Bezpečné a elegantní řešení pro moderní balkónové výplně

www.cembrit.cz

Cembrit Balcony je ideální volbou, pokud hledáte
bezpečné a elegantní řešení pro balkónové
výplňové konstrukce. Umožňují esteticky, barevně
i materiálově sladit balkónové výplně
s fasádou a dosáhnout tak jednotného vzhledu
celého obvodového pláště.
Odolné, trvanlivé a prakticky bezúdržbové
vláknocementové desky jsou velmi flexibilní
a dodávají jedinečný vzhled vaší fasádě.
Pro balkónové konstrukce jsou certifikovány
fasádní desky Cembrit RAW o tloušťce 8 a 10 mm.

Fasádní desky Cembrit RAW
Pevné a trvanlivé.
Desky bez povrchové úpravy s unikátními vlastnostmi.

Společnost Cembrit a.s. certifikovala fasádní desky
Cembrit RAW tl. 8 a 10 mm pro použití na balkónové
konstrukce dle normy ČSN 74 3305, příloha 5 - bezpečnost
zábradelních výplní.

Technické informace
Rozměry (mm)

1200 x 2500 1200 x 3050

Tloušťka (mm)

8 a 10

Hmotnost 1m2

14,7 kg a 18,4 kg

Třída reakce na oheň

A2,s1-d0

Probarvené do hmoty

Ne

Barvené

Ne

Ošetřený povrch

Ne

Spolu s fasádními deskami Cembrit Raw dostáváte do
ruky nástroj k vytvoření balkónové konstrukce zcela dle
Vašich představ.
Na rozdíl od ostatních typů desek Cembrit, jsou desky
Cembrit řady Raw bez povrchové úpravy s autentickým
šedým přírodním odstínem. Desky jsou vhodné pro
dodatečnou aplikaci barvy. Dokáží se tak přizpůsobit požadovanému výslednému vzhledu balkónové konstrukce
a to z obou stran.
Fasádní desky Raw si velmi dobře uchovávají svůj tvar
a dokáží odolávat extrémním klimatickým podmínkám.
Pro řadu fasádních desek Cembrit Raw je k dispozici
kompletní příslušenství a doplňky pro zajištění jednoduché a rychlé montáže, bezchybné funkčnosti
a dokonalého výsledného vzhledu.

Montáž fasádních desek Cembrit Raw
pro balkónové konstrukce

Pro barvení desek se používají běžně dostupné, akrylátové,
vodou ředitelné barvy, určené pro cementové výrobky (např.
Cemix, Mapei, Primalex). Desky se barví vždy z obou stran. Při
jejich aplikaci je vždy potřeba dodržet technologický postup
výrobce barvy.

Montáž všech fasádních desek Cembrit RAW se řídí montážním návodem pro fasádní desky Cembrit, který je k dispozici
na www.cembrit.cz.
Certifikované řešení pro balkónové konstrukce počítá
s mechanickým kotvením fasádních desek.
Před instalací doporučujeme využít možnosti bezplatného
školení montáže fasádních desek, které provádíme ve výrobním závodě v Berouně, případně přímo v místě stavby. Detaily
celé konstrukce doporučujeme konzultovat s technickým
servisem.
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40 - 100*

6 - 10

100 - 150

max 1200

max. 50

max. 300

max. 600**

* Pro desky instalované svisle 30 - 100 mm
** Maximální osová vzdálenost svislých profilů

Detail

Umístění fixního bodu na fasádní desce

Svislý profil
Kluzné body v desce
předvrtat Ø 9,0 mm

EPDM páska
Deska RAW

Vodorovný
profil

Fixní bod v desce
předvrtat Ø dle dříku vrutu

Zmenšením šířky vodorovného profilu se nebude
voda a nečistoty držet na horní hraně profilu

Pro kotvení doporučujeme použít vrut s podložkou pro speciální ocelové konstrukce Ø5,5 (14) x 25 mm nebo vrut Ø4,8 (12) x 29 mm
v nerezovém provedení nebo v provedení dle výsledné barvy fasádních desek.
Rozměry nosných svislých a vodorovných profilů a princip jejich ukotvení ke stavebním částem realizovaného objektu je nutno provádět
dle statického posouzení. Pryžová EPDM páska musí být mechanicky připevněna na svislou podkladní konstrukci pod každou fasádní desku.
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Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.
region 1
Pavel Brabec tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz
region 2
Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz
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1.

region 3
Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

4.

5.

2.

region 4
Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

6.

region 5
Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz
region 6
Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz

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

TechnickÝ SERVIS
Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

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.

