Vlnitá krytina
Kvalitní, lehká a přesto pevná střešní krytina
s jednoduchou a rychlou montáží.

www.cembrit.cz

Proč právě vlnitá střešní krytina?
Jde o lehkou a pevnou vláknocementovou
střešní krytinu s jednoduchou montáží, bez
nároků na údržbu. Stabilizuje vnitřní vlhkost
a teplotu. Odolává povětrnostním podmínkám. Vyniká příznivým poměrem mezi cenou
a užitnou hodnotou.
Vláknocementová vlnitá střešní krytina je
výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad
armovaný organickými vlákny. Používá se pro
zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů.
Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé

Vlnitá krytina A 5

barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou
barvou, která se aplikuje na barvící lince
za řízených technologických podmínek.
Po zahřátí na technologickou teplotu barvení
se provádí nástřik rubové a lícní strany desky,
pak následuje ﬁnální polev lícní strany desky
a chladící proces.
Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké
střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou
hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb
dlouhou životnost.

přír. šedá

cihlová

červená

mokka

Základní rozměry

mm

1 250 × 918

Hmotnost vlnité desky

kg

13,95

Objemová hmotnost

g/cm3

Zařazení dle pevnosti
C2X - ČSN EN 494

černá
2 500 × 918
27,90

1,35
C2 - 3,5 kN/m
X – 55 Nm/m

Vlnitá krytina A 6,5

přírodní
šedá

pastelově
šedá

Základní rozměry

mokka

mm

1 250 × 1 095

2 500 × 1 095

18,07

36,14

Hmotnost vlnité desky kg
Objemová hmotnost

červenohnědá

cihlová

černá

1,40

g/cm3

C1 - 4,25 kN/m

Zařazení dle pevnosti
C1X - ČSN EN 494

X – 55 Nm/m

Vlnitá krytina A6 CO-HO, A6 FS

přírodní šedá

Základní rozměry

mm

1 180 × 1 025

Hmotnost vlnité desky

kg

16,01

Objemová hmotnost

g/cm3

1,40
C1 - 4,25 kN/m

Zařazení dle pevnosti
C1X - ČSN EN 494

X – 55 Nm/m
885

140

1025

Vlnitá krytina B7 CO-HO, B7 FS

graﬁtová

cihlová

mokka

černá

Základní rozměry

mm

570 × 1100

Hmotnost vlnité desky

kg

8,41

Objemová hmotnost

g/cm3

1,55

Zařazení dle pevnosti
C - ČSN EN 494

C (krátké desky) - 30 Nm/m
1022

(78)

6 +- 0,6

48 +-3

49

172 +- 2
1100 +10
- 5

Vlnitá střešní krytina B 8

přír. šedá

cihlová

červená

mokka

Základní rozměry

mm

1 250 × 1 020

Hmotnost vlnité desky

kg

14,94

Objemová hmotnost

g/cm3

Zařazení dle pevnosti
B2Y - ČSN EN 494

76,1

28,9

černá

2 500 × 1 020
29,87
1,40

B2 - 2 kN/m
Y – 40 Nm/m
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Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.
REGION 1
Pavel Brabec tel.: 602 521 751
regionalni.manazer1@cembrit.cz
REGION 2
Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
regionalni.manazer2@cembrit.cz
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REGION 3
Jiří Doubek tel.: 602 521 755
regionalni.manazer3@cembrit.cz
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REGION 4
Jiří Málek tel.: 602 521 756
regionalni.manazer4@cembrit.cz
REGION 5
Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
regionalni.manazer5@cembrit.cz
REGION 6
Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
regionalni.manazer6@cembrit.cz

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

TECHNICKÝ SERVIS
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.

