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Rozšiřujeme paletu 
vašich možností
Barva, odstín a struktura povrchu patří  
k nejmocnějším zbraním v tvůrčím arzenálu 
každého architekta a designéra.

Vyjímečný výběr barev, množství různých 
variant a povrchových úprav fasádních 
desek Cembrit vám dává volnost maximálně 
využít designového potenciálu každé 
budovy a stavby.
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Značení 
produktů
Abyste v naší nabídce bez problémů  
našli optimální řešení pro každý projekt  
a abyste vy i vaši klienti mohli profitovat  
z vynikajících vlastností našich lehkých  
vláknocementových desek, mají všechny 
fasádní desky Cembrit své logické kódové 
označení.

Systém označování je jednoduchý a z kódu 
lze snadno vyčíst vlastnosti produktů.

Možných kombinací jsou tisíce  
a možnosti výběru jsou neomezené.
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Jak se orientovat ve 
světě barev Cembrit: 
Systém označování 
vychází z jedinečných 
barevných parametrů 
fasádních desek 
Cembrit. Využívá  
čtyři proměnné.

Fasádní systém  
Cembrit

Coloured by the way you think

6



0 Šedá

2 Bílá

5 Žlutá

1 Černá

3 Červená

6 Zelená

7 Modrá
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V každé barevné skupině je  
k dispozici široká paleta odstínů  
od jemných a nenápadných světlých 
tónů až po intenzivní, syté tmavé 
tóny. Celkem nabízíme 61  
standardních barev. 

Standardní barvy Cembrit byly 
pečlivě vybrány tak, aby odpovídaly 
evropským architektonickým stylům 
a tradicím.

SKUPINY BAREV
První číslo v kódu produktu 
určuje barevnou skupinu.

BAREVNÝ ODSTÍN
Druhé číslo v kódu produktu 
označuje odstín povrchu desky.

Nejsvětlejší odstín má číslo 0, 
nejtmavší a nejintenzivnější 
odstín barvy má číslo 9.

BARVA JÁDRA DESKY
Třetí číslo v kódu produktu popisuje, jakou barvu má deska uvnitř – 
jaká barva je viditelná na hranách desek a na okrajích výřezů a otvorů.

V některých případech tato barva elegantně splývá s odstínem 
přední plochy desky. Jindy nejsou hrany desek viditelné, nebo na 
rozdílu v barvě jádra a přední plochy desky jednoduše nezáleží. 

TYP DESKY
Písmeno, kterým kód produktu začíná, 
označuje konkrétní typ desky.

0  Šedá
1  Černá
2  Bílá
3  Červená

5  Žlutá 
6  Zelená
7  Modrá

Patina (P)
Cover (C)

Solid (S)
Transparent (T)
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P 050

0

P 070S 070C 060

C 050C 040S 030 P 050

P 020C 020C 010 T 030

 
 dokonalá 
šedá
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easy

T 171

1

S 191T 171

C 160T 111S 101 S 131

 
 vaše  
černá
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S 212

2

S 282T 262

P 222S 212C 210 T 242

  
ledově 
bílá
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C 360

3

C 390T 383C 380

S 353P 343S 334 C 360

P 323P 313C 300 P 333

  
 ohnivá 
červená
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C 570

5
C 570P 565

C 550P 545C 540 C 560

S 525T 515S 515 C 530

C 450

  
signální 
žlutá
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P 626

6

S 676C 670S 656

C 640C 630P 626 C 650

C 610S 606C 600 S 616

zelená 
barva 
přírody
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C 770

7

C 770

S 757S 747C 730 C 760

vaše 
oblíbená 
modrá
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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.

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®©.

Vaše volba. Systém označování produktů Cembrit 
je navržen tak, aby zaručoval maximální tvůrčí 
svobodu a umožňoval opravdu snadný výběr. 
Fasádní desky Cembrit jsou dostupné nejen  
v různých barvách a odstínech, ale také ve  
čtyřech různých provedeních.

Cembrit PatinaCembrit Cover
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Fasádní desky Cembrit Transparent přiznávají  
strukturu a přirozené vlastnosti základní desky a díky 
transparentnímu nátěru jsou také velmi odolné.

Barva přidaná do vláknocementu zvýrazňuje složení 
materiálu, které desce dodává její pevnost  
a jedinečné parametry.

Extrémně trvanlivý transparentní nátěr desku  
chrání, vyrovnává její povrch a zaručuje její  
dlouhou životnost.

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.

Desky Cembrit Solid jsou k dispozici v 17 standard-
ních barvách Cembrit a více než 2000 barvách 
ze vzorníku NCS®©.

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Kvalitní povrchová úprava

Fasádní desky Cembrit vám 
budou sloužit řadu let,  

desetiletí a možná dokonce 
století, kdy se do nich budou 
opírat ostré sluneční paprsky 

a kdy budou vystaveny  
kolísání teplot a působení 

drsných povětrnostních vlivů.

Proto používáme pouze  
akrylové nátěry na vodní bázi, 

které poskytují kvalitní 
ochranu proti UV záření a 
jsou certifikovány k použití  

ve všech klimatických  
a povětrnostních  

podmínkách.
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Unikátní způsob  
řezání
Hrany fasádních desek mají velký  
vliv na to, jak kvalitně produkt působí.  
Hrany mohou být důležitým prvkem 
architektonického záměru a jejich  
provedení může rozhodovat  
o celkovém dojmu z fasády.

Společnost Cembrit využívá špičkové řezací 
vybavení, které se standardně používá  
v moderním nábytkářském průmyslu a které 
speciálně upravila tak, aby umožňovalo 
současně desky řezat i upravovat  
a brousit hrany.

Díky tomu mají desky Cembrit dokonalé, 
jednotné hrany, které vypadají výborně ze 
všech úhlů a navíc jsou mimořádně odolné. 
Další velkou výhodou zkosených hran 
je menší riziko poškození nátěru 
během instalace.

Společnost Cembrit je jediný výrobce  
vláknocementových produktů, který má  
k dispozici technologii, která při řezání 
desek automaticky opracovává jejich hrany.
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Praktické balení materiálu
Zásadní vliv na úspěch stavebních projektů a váš zisk mohou mít  
rychlost instalace a náklady na ni. Třídění dodaného materiálu a hledání 
potřebných desek na staveništi často vyžaduje spoustu času i rukou.

Proto desky na palety rovnáme v pořadí, v jakém se budou instalovat,  
a na ochrannou fólii všech naformátovaných desek tiskneme informaci,  
kam jednotlivé díly patří.
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Ochranné obaly, 
snazší instalace
Přímo na staveništi se fasádní desky zpravidla příliš 
nešetří. Zvedají se a přenášejí v rukách i pomocí  
vybavení nejrůznějšího druhu. Není divu, že se tradiční 
produkty při takové manipulaci často poškrábou 
nebo poškodí.

Aby se totéž nestávalo u fasádních desek Cembrit, 
chráníme jejich přední stranu silnou fólií, která brání 
vzniku škrábanců a dalších problémů.

Pokud se desky řežou, vrtají nebo přenášejí těsně 
před instalací, díky ochranné fólii obvykle není nutné, 
aby se fasáda po dokončení instalace kompletně 
čistila. Tím se šetří váš čas i náklady.
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Building Better Days

35



Cembrit a.s. 
Lidická 302

266 38 Beroun 3
Česká republika
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