
Kvalitní střešní krytina nejen do náročných 
klimatických podmínek v horských oblastech.

Skládaná krytina

www.cembrit.cz



Tradiční a nejrozšířenější tvar vláknocementové krytiny je Česká šablona. Na střeše 
vytváří typickou  kresbu. Velmi často je využívána na všech typech historických staveb, 
kostelů a památek.  

Rhombus šablona je výrobkem vycházejícím z České šablony.  Ve srovnání s Českou 
šablonou vytváří v ploše střechy jinou kresbu bez vichrových spon.  Rhombus šablona 
je inspirována rakouskou elegancí a je správnou volbou pro toho, kdo si přeje odlišný 
a originální vzhled střechy. 

Čisté tvary Rhombusu jsou stále oblíbenější u nových domů a zejména také  
u dřevostaveb. Při jejich instalaci se stejně jako u Rhombus šablony nevyužívá 
vichrových spon, tvoří tak jednotné elegantní celky bez viditelného spojovacího 
materiálu.
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Skládaná krytina z vláknocementu je vhodná pro použití 
na střechy již od sklonu 18°. Tím ale její využití rozhodně 
nekončí. Je vhodná i pro obklady fasád a štítů. Vyrábí se v 
6-ti základních řadách, které jsou k dostání v široké nabídce 
barev. Některé typy střešní krytiny je možné dostat v úpravě 
imitace břidlice nebo v podobě zesílené šablony do extrémně 
náročných oblastí. Skládaná střešní krytina vyniká svojí nízkou 
hmotností, dlouhou životností, stálou barevností a odolností 
proti tvorbě mechů.
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Pravoúhlý tvar vláknocementové krytiny reprezentují Anglický, Dánský obdélník a Bravan. Na   střeše vytváří pravidelnou 
geometrickou kresbu. Jsou instalovány v robustním dvojitém krytí, zaručujícím vysokou odolnost střešního pláště. Přírodními 
megalitickými stavbami inspirované krytiny Bravan a Dolmen v sobě spojují eleganci pravoúhlých krytin s inovativní technologií 
štípání hran.  
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Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s. 
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TECHNICKÁ PODPORA   
Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

REGION 1
Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2 
Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3 
Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4 
Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5 
Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6 
Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@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. 

Cembrit a. s.
Lidická 302/91
Beroun - Závodí, 266 01
Česká republika

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Č.d. 31509.6
Duben 2020


