Cembrit Small Module
Fasádní desky pro kreativní řešení

CEMBRIT SMALL MODULE

Cembrit Small Module

Vláknocementové fasádní desky Cembrit jsou ideální
pro lehké, větrané fasády, včetně kompletních řešení
pro fasády velkých projektů, stejně jako pro rodinné
domky. Jejich flexibilita umožňuje jejich využití pro
podhledy, balkóny, ploty a mnohé jiné. Pro docílení
ještě větší flexibility při návrhu a montáži desek,
nabízíme nově i desky dodávané standardně
v pěti menších formátech.
Proč desky malého formátu?
Jak název napovídá, “Cembrit Small Module” jsou
menší verzí běžně dodávaných fasádních desek
Cembrit. S deskami malého formátu se snadněji
manipuluje a i díky jejich nižší hmotnosti je jejich
instalace snadnější.
Nekonečné množství kombinací
Vedle snadné instalace přináší malé formáty desek
také neomezené možnosti jak je kombinovat. Montáž
malých desek má stejná pravidla, jako montáž desek
velkého formátu a díky tomu je možné je kombinovat
dohromady. Možnosti jsou neomezené a jediným
omezením se tak stává vaše představivost.
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Standardní barvy skladem
Desky malých formátů nabízíme v 15ti standardních
barvách, které jsou kompatibilní s příslušenstvím.
Tím je zajištěno estetické a kompletní řešení pro Vaší
fasádu. Další informace můžete nalézt v montážním
návodu, který naleznete na www.cembrit.cz.

Vhodné pro všechny typy budov
Nekonečné množství kombinací
Stejný způsob instalace jako
u velkých desek
Krátké dodací doby

Snadná manipulace
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Rozšiřte svou paletu možností
Barva, stíny a textura jsou nejsilnějšími vyjadřovacími nástroji v rukou architekta. Široký výběr barev a různých
provedení povrchu vláknocementových fasádních desek Cembrit Vám dává volnost a nekonečné možnosti
při návrhu fasády jakéhokoliv typu stavby.
Cembrit Cover

Cembrit Patina

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.

Desky Cembrit Patina si zachovávají charakteristickou
strukturu materiálu. Jejich vzhled určují přirozené
vlastnosti surovin, desky jsou probarvené do hmoty
a povrch desek je broušený.
Vláknocement vlivem povětrnostních podmínek
postupem času přirozeně stárne, povrch těchto
desek se zvolna mění, získává efektní patinu
pohledového betonu a fasáda stále působí živě.
Pozor! Věnujte pozornost směru brusu na deskách
při jejich instalaci!

Cembrit Solid

Desky v provedení Solid jsou unikátní tím, že mají
stejnou barvu povrchu i jádra. Jádro desky dokonale
ladí s akrylovým nátěrem výrazné barvy, který desce
dodává vysokou odolnost.
Pokud se tedy rozhodnete pro fasádu v konkrétní
barvě a zvolíte desky Cembrit Solid, vybranou barvu
budou mít všechny plochy i hrany, všechny okraje
výřezů a vyvrtaných otvorů.
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Cembrit Small Module
Vlastnosti

292x1192

Tloušťka
Rozměry

592x1192
292x2392

592x2392

592x2992

Vzorník

P 020

C 010

S 030

P 050

C 060

S 071

P 070

C 160

S 101

P 222

C 210

S 191

P 545		

C 360

S 212

Odstíny barev uvedené ve vzorníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.
Všechny ostatní barevné odstíny, ve kterých nabízíme desky velkých formátů jsou v malých formátech k dispozici na dotaz.
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8mm
292x1192mm
592x1192mm
292x2392mm
592x2392mm
592x2992mm
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Nekonečné množství kombinací
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Kompletní sortiment
příslušenství, zajišťující dokonalý
vzhled.
Hliníkové profily Cembrit
jsou vyvinuty pro čisté řešení
detailů kolem dveří, oken, rohů i
ostatních spojů.
Nabízíme je ve stejné barevné
škále, jako fasádní desky.

Příslušenství
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Vruty pro kotvení fasádních desek Cembrit

Kotouč pro řezání vláknocementu pro
kotoučovou pilu

Cembrit EPDM 50/100mm

Vrták 8mm pro předvrtání otvorů pro vruty

Cembrit malý vnější roh

Cembrit profi pro vnitřní roh

Cembrit malá okapnička

Cembrit těsnící profil

Cembrit ventilační profil

Cembrit malý vertikalní profil

Cembrit malý horizontalní profil

Cembrit profil pro parapet okna
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Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.
REGION 1
Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz
REGION 2
Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

3.
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

TECHNICKÝ SERVIS
tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

Cembrit a.s.
Lidická 302

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489

266 38 Beroun 3

e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Czech Republic

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a
fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis.
Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí. Uvedené technické informace odpovídají
současnému technickému stavu a našim získaným zkušenostem. Při aplikaci v praxi je nutné přihlédnout ke zvláštnostem každého jednotlivého použití.
Toto vydání montážního návodu ruší platnost předcházejících.

