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Coloured
by the way 
you think
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Poszerz swoją  
gamę kolorów
Kolor, odcień i faktura to trzy spośród  
najmocniejszych narzędzi wizualnych, jakimi 
dysponuje każdy architekt lub projektant.

Wspaniałe kolory oraz wyjątkowa  
różnorodność specyfikacji technicznych  
włókno-cementowych płyt elewacyjnych 
Cembrit dają Ci wolną rękę w stosowaniu  
środków wizualnych na fasadzie  
dowolnego budynku lub obiektu.
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Nawigacja po 
produktach
Aby pomóc Ci w odnalezieniu idealnego 
produktu lub wzoru dla konkretnego 
projektu, płyty elewacyjne Cembrit 
można wybierać za pomocą łatwego 
w użyciu systemu, który daje Ci – oraz 
Twoim Klientom – pełną swobodę  
korzystania z wielu zalet tych, lekkich 
płyt włókno-cementowych.

Ponadto system ID produktów ułatwia 
również rozróżnianie produktów  
o różnych cechach.

Istnieją tysiące możliwych kombinacji...  
i olbrzymia swoboda wyboru.
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Nawigacja po  
kolorach Cembrit. 
System oparty jest  
w kolejności na doborze 
grupy kolorystycznej,  
a następnie wyborze 
konkretnego odcienia.

System Elewacji 
Cembrit

Coloured by the way you think
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0 Szara

2 Biała

5 Żółta

1 Czarna

3 Czerwona

6 Zielona

7 Niebieska

7



System Elewacji 
Cembrit

Coloured by the way you think

8



P 
22

2

Każda grupa kolorystyczna  
obejmuje zakres od miękkich,  
delikatnych, lekkich odcieni po  
warianty intensywne, nasycone, 
dające łącznie 61 standardowych 
kolorów. 

Standardowe kolory Cembrit  
są specjalnie dobrane tak, aby  
pasowały do europejskich stylów 
architektonicznych oraz tradycji 
budowlanych.

GRUPA KOLORYSTYCZNA
Pierwsza cyfra w ID produktu 
oznacza grupę kolorystyczną.

ODCIENIE SUKCESU
Druga cyfra w ID produktu 
opisuje odcień powierzchni.

Najjaśniejszy odcień koloru  
jest oznaczony numerem 0, 
natomiast najgłębszy  
i najbardziej intensywny odcień 
powierzchni nosi numer 9.

KOLOR MASY
Trzecia liczba w ID produktu opisuje kolor płyty w przekroju  
- kolor masy, który jest widoczny na krawędziach, lub po wykonaniu 
wycięć lub otworów.

Czasami kolor masy jest w elegancki sposób dopasowany do  
frontowej powierzchni płyty. Kiedy indziej jest w ogóle niewidoczny,  
bądź też wszelkie różnice kolorów po prostu nie mają znaczenia.

GRUPY PŁYT
Litera, od której rozpoczyna się ID produktu, 
opisuje cechę charakterystyczną danej  
grupy płyt.

0  Szara
1  Czarna
2  Biała
3  Czerwona

5  Żółta
6  Zielona
7  Niebieska

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

SZARA

is your
perfect 
grey
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easy

T 171

1

S 191T 171

C 160T 111S 101 S 131

CZARNA

is your
new
black
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S 212

2

S 282T 262

P 222S 212C 210 T 242

BIAŁA

is your
white
dream
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C 360

3

C 390T 383C 380

S 353P 343S 334 C 360

P 323P 313C 300 P 333

CZERWONA

is your
red hot
choice
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C 570

5
C 570P 565

C 550P 545C 540 C 560

S 525T 515S 515 C 530

C 450

ŻÓŁTA

is your
code
yellow
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P 626

6

S 676C 670S 656

C 640C 630P 626 C 650

C 610S 606C 600 S 616

ZIELONA

is your
green
tomorrow
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C 770

7

C 770

S 757S 747C 730 C 760

NIEBIESKA

is your
favourite
blue
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Cembrit Patina posiada naturalną szczotkowaną  
powierzchnię. Na powierzchni płyty można  
zaobserwować włókna oraz cechy naturalne surowców, 
jak również dostrzec i dotknąć linii szlifierskich. 

Wraz ze zmianą pór roku oraz biegiem lat, naturalne 
starzenie się elementów włókno-cementowych  
pozostawia niewielkie ślady na powierzchni płyty,  
a płyty stopniowo pokrywają się charakterystyczną  
patyną. 

Różne odcienie kolorów płyty spowodują, że z biegiem 
lat ich powierzchnia będzie przypominała o historii  
i okresie użytkowania budynku.

Cembrit Cover stanowi idealne rozwiązanie, jeżeli 
preferujesz mocne kolory oraz śmiałe deklaracje 
projektowe.

Naturalna szara masa włókno-cementu jest w pełni 
pokryta warstwą farby akrylowej na bazie wody,  
wybranej spośród 26 standardowych kolorów 
Cembrit oraz ponad 2000 kolorów NCS®©.

Twój wybór. Oprócz różnych wariantów 
kolorów, odcieni, i specyfikacji technicznej,  
płyt elewacyjne Cembrit można podzielić  
na cztery grupy.

Cembrit PatinaCembrit Cover
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Płyty elewacyjne Cembrit Transparent łączą ze  
sobą surowość naturalnego materiału, wybrany  
kolor masy oraz subtelne niuanse przezroczystej 
zabezpieczonej powierzchni, która zapewnia długi 
okres użytkowania.

Kolor dodany do włókno-cementu odsłania  
i uwypukla włókna oraz inne surowce, które nadają 
płycie moc wyrazu i charakter. 

Niezwykle wytrzymała przezroczysta powłoka  
chroni płytę i zapewnia gładką powierzchnię  
o wysokiej trwałości.

Cechą szczególną płyt Cembrit Solid jest to,  
że posiadają ten sam kolor w swoim całym przekroju.  
Każdy z kolorów masy jest dopasowany do  
powierzchni w pełni pokrytej farbą w kolorach,  
które są jednocześnie żywe i trwałe.

Oznacza to, że jeżeli wybierzesz płyty Cembrit 
Solid na elewację w określonym kolorze, każda 
płyta będzie miała ten sam kolor na każdej swojej 
powierzchni i krawędzi, jak również na krawędziach 
wszelkich wycięć lub wywierconych otworów. 

Podobnie jak Cembrit Cover płyty Cembrit Solid są 
również dostępne w 2000 kolorach NCS®©.

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Trwałe malowanie

Płyty elewacyjne Cembrit 
są narażone przez wiele 
dekad, na intensywne 

promieniowanie słoneczne, 
duże wahania temperatur 
oraz bezlitosne warunki 

pogodowe.

Dlatego też wszystkie 
używane przez nas farby 
akrylowe na bazie wody 

zapewniają wysoką ochronę 
przed promieniowaniem  
UV i posiadają certyfikaty 

pozwalające na ich 
stosowanie we wszystkich 

strefach klimatycznych 
oraz rodzajach pogody.
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Perfekcyjne cięcie
Krawędzie płyt elewacyjnych są istotne 
dla odbioru wizualnego produktu oraz 
ogólnego poczucia jakości. Wrażenie 
wywołane przez krawędzie często może 
być kluczową cechą projektową, lub 
decydować o ogólnym efekcie.

Technologia produkcji Cembrit obejmuje 
obecnie stosowanie zaawansowanego 
sprzętu tnącego wykorzystywanego  
w konwencjonalny sposób do nowoczesnej 
produkcji mebli, co umożliwia łączenie  
cięcia płyt z wyrównywaniem  
i szlifowaniem krawędzi.

Daje to idealne, spójne wykończenie, co do 
którego możemy mieć pewność, że będzie 
wyglądało atrakcyjnie pod każdym kątem. 
Dodatkowo przynosi to korzyści w postaci 
zwiększonej wytrzymałości. Inną wielką 
zaletą jest fakt, że sfrezowane krawędzie 
pozwalają zapobiec uszkodzeniom farby  
w trakcie instalacji.

Cembrit jest jedynym producentem  
materiałów włókno-cementowych  
wykorzystującym technologię pozwalającą 
na automatyczne impregnowanie krawędzi  
płyt w trakcie cięcia.
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Logistyka w trybie gotowe do montażu
Szybkość oraz efektywność kosztowa montażu może być bardzo istotna dla 
sukcesu produktu, a także zysków. Sortowanie dostawy oraz odnalezienie  
konkretnej potrzebnej płyty może oznaczać zużycie dużej ilości czasu  
i godzin pracy wykonawców na miejscu dostawy.

Dlatego też możemy pakować płyty na paletach w kolejności dopasowanej  
do przenoszenia i montażu. Informacje na temat miejsca montażu wszystkich 
wstępnie dociętych płyt możemy wydrukować na folii ochronnej.
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Folie ochronne  
- łatwiejszy montaż
Na miejscu montażu płyty elewacyjne często są  
traktowane w sposób niedbały. Muszą być podnoszone 
i przenoszone, zarówno ręcznie, jak i przy użyciu dużej 
ilości różnego rodzaju sprzętu. Nie dziwi zatem,  
że tradycyjne produkty bardzo łatwo ulegają  
zarysowaniu i uszkodzeniu.

Aby temu zapobiec, fronty płyt elewacyjnych Cembrit 
są pokryte grubą ochronną folią samoprzylepną, która 
zapewnia ochronę płyt przed zarysowaniami  
i innymi uszkodzeniami.

W przypadku cięcia, wiercenia i przenoszenia płyt 
tuż przed ich montażem, zastosowanie folii ochronnej 
zwykle oznacza, że nie ma potrzeby czyszczenia całej 
elewacji po ukończeniu prac instalacyjnych. Pozwala to 
zaoszczędzić zarówno czas, jak i środki finansowe.
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Building Better Days
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Cembrit Sp. z o.o. 
ul. Puławska 405a

02-801 Warszawa 
Polska

Tel:  +48 22 544 09 25 
Fax:  +48 22 544 09 28

biuro@cembrit.pl 
cembrit.pl


