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CEMBRIT PATINA SIGNATURE

Proměnte 
svou budovu 
na plátno.
Přijdejte fasádě chytrý otisk a získejte tak plnou pozornost okolí. 
Provokujte. Inspirujte. Změňte perspektivu. Jděte do toho naplno. 
Díky fasádním deskám Cembrit Patina Signature je koncept i volba 
jen vaším nápadem a za pozoruhodným výsledkem nestojí nic 
jiného, než vy. 

Kreativní svoboda promění vaší fasádu v plátno, kam můžete 
realizovat své nápady a vytvořit tak trvalé dojmy. 

Nikde jinde nebudete mít tak snadnou možnost oživit stávající 
fasády. Díky vašemu nápadu, vaší stopě zdokonalíte fasádu do 
posledního detailu.

Přidejte osobitost. Přidejte podpis.. 
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Odstíny barev nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků..

Cembrit Patina Signature P 545

Cembrit Patina Signature P 070

Barvy
Cembrit Patina Signature

Cembrit Patina Signature

Vlastnosti

Cembrit Patina Signature
Délka 2500/3050mm
Šířka 1192/1250mm
Tloušťka 8mm 
Váha 12.4kg/m2

Povrch Natural sanded/rough 
 

P 020 P 050

P 222

P 070

P 545

Cembrit Patina Signature vychází z populární řady 
Cembrit Patina Original a Cembrit Patina Rough, 
která se vyznačuje svým rustikálním vzhledem. 
Společně tak nabízí nový design založený na dobrých 
referencích a důvěryhodné kvalitě. 

Vámi navrhnutý design přidá nový výraz budovám a 
zároveň představí Vaši kreativitu.

Možnost 1: Dominantní varianta Patina Rough.
Možnost 2: Patina Original, která působí přirozeným 
a přírodním dojmem.
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Montážní návod

Montáž na dřevěnou podkladní 
konstrukci

Montáž na kovovou podkladní 
konstrukci.

BIM
Na našich webových stránkách v sekci 
“Ke stažení” naleznete naše nové BIM 
objekty fasádních desek.

ZÁRUKA
Kompletní znění záručních podmínek 
najdete v dokumentu: Záruční 
prohlášení nebo v aktuálním ceníku 
společnosti Cembrit.

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Prosím vždy se ujistěte, že máte k 
dispozici aktuální znění montážního 
nánávodu, který je ke stažení na 
www.cembrit.cz

Nepřemýšlejte o tom. 
Vizualizujte a 
vyzkoušejte. 
Vyzkoušejte náš nový vizualizační nástroj a sami 
zkuste, jak bude vypadat váš příští projekt. Objevte 
náš rozsáhlý designový a aplikační potenciál všech 
našich fasádních desek na cembrit.cz - kde si můžete 
také objednat ukázku různých typů desek. 
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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. 


