
Autentické fasády.
Cembrit Patina

Cembrit Patina design line
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Designovovou řadu Cembrit Patina tvoří škála 
autentických fasádních desek s přirozeným 

vzhledem a unikátními vlastnostmi. Každá deska 
je stejně jedinečná jako příroda sama. Její povrch 

má jemné variace a mění se s tím, jak se mění roční 
období a nebo denní světlo. 
Nikdy nekončící proměna.

Vždy zajímavá.

Fasádní desky z řady Cembrit Patina nevypráví 
jen příběh architektovy vize a dokonalé řemeslné 

práce, ale nesou příběh o životě, který se žije v 
budově a kolem ní.

Proto jsou správnou volbou, pokud je Vaší ambicí 
vytvořit stavbu, jejíž fasáda zraje tak, jak stavba 

stárne a přitom zůstává trvale krásná.
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Obyčejně 
neobyčejná.

Stavebnictví se vyvíjí.
Proč by vaše fasáda neměla dělat totéž?

Seznamte se s fasádní deskou, která může být 
standardní, ale přesto je něco jiného než obyčejná. 
Je spolehlivá po dlouhou řadu let, dodávaná 
v přirozených nadčasových barvách. V průběhu času 
krásně a přirozeně stárne, vyvíjí se a mění výraz 
vaší stavby. V době, kdy všichni hledají přirozenost 
a autenticitu, je fasádní deska Cembrit Patina 
Original tou nejlepší volbou.
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Jemná 
na povrchu. 
Silná uvnitř.
Proč zapadnout v davu, když můžete být jedineční?
Tato myšlenka vedla ke zrodu fasádních desek Cembrit 
Patina Rough.

Pod jejich drsným, sametovým povrchem je pevné
jádro z velmi kvalitního vláknocementu. Každá deska je 
vytvořena tak, aby byla unikátní.
Jemné variace barev a textury dodávají deskám zajímavý 
výraz a především osobitý charakter.

Ačkoli je Cembrit Patina Rough atraktivní a zajímavá 
deska, nemusí být použita na fasádě vždy samostatně. 
Její jedinečnost vynikne právě ve spojení s ostatními 
fasádními deskami, např. Cembrit Patina Original. 
Díky rozdílné struktuře povrchu různých typů desek je  
možné na stavbách zdůraznit některé části nebo detaily. 
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CEMBRIT PATINA INLINE

Proměna může trvat dlouho. Někdy ale stačí jedinný 
den. Fasádní desky Cembrit Patina Inline mají všechny 
vlastnosti designové řady Patina: pevnost a dlouhou 
životnost vláknocemntu, přirozený vzhled a efekt 
přirozeného stárnutí. Ale zde příběh nekončí. Lineární 
frézování na povrchu desky dodává fasádě charakter 
a hloubku, každý den rozehrává jedinečnou hru stínů 
tak, jak se denní světlo pohybuje po budově. Fasádní 
desky Cembrit Patina Inline jsou volbou pro ty, kteří 
skutečně věří, že se budova zrodila, aby byla živá.

Na hraně mezi 
světlem a stínem.
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Propojené 
osobnosti.
Každá z desek 
Cembrit Patina  
dotváří charakter 
vaší stavby. 
Spojte je 
dohromady,  a budou 
společně vyprávět 
celý příběh.
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Přirozená 
volba,
opravdu dlouhá 
životnost.
Designová řada Cembrit Patina je řada do hmoty probarvených 
fasádních desek vyrobených z prakticky bezúdržbového vláknocementu.

Vláknocement je přírodní produkt vyrobený z cementu, vody, minerálů
a vlákna, který díky své dlouhé životnosti a vynikajícím vlastnostem mění 
způsob, jakým navrhujeme a stavíme fasády domů po celém světě. 

Každá deska je navržena tak, aby byla:
• Jedinečná - s jemnými změnami struktury povrchu
• Odolná - odolná proti vlhkosti, nečistotám a opotřebení
• Protipožární - k ochraně osob a majetku
• Bezúdržbová - bezproblémová
• Povrchově upravená - odolná vůči mechu a plísním
• Stále se měnící - přirozenou patinací a rozjasněním v průběhu času

CEMENT PÍSEK 
A MINERÁLNÍ 
PLNIVA

CELULÓZA VODA
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Jednotlivé typy desek designové řady Cembrit 
Patina jsou si podobné, ale přesto je každý trochu 
jiný. Všechny ale časem v barvě patinují a na každé 
jednotlivé desce se projevují malé změny struktury 
a povrchu, aby fasáda vyhověla požadavkům těch 
architektů a stavebníků z celého světa, kteří hledají 
charakteristickou strukturu a autentický výraz. 
Desky jsou tedy jediné svého druhu. Jsou jedinečné 
a časem se mění - zde je skryto tajemství toho, jak 
udržují stavby živé po dlouhé roky.
 

Změna je 
dobrá. 
Dodává 
charakter.
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P 020

P 070

P 070

P 050

P 545

P 545

P 222

P 050

P 313 P 323

P 565 P 626

P 333

P 343

Odstíny barev v této tiskovině nemusí zcela 
přesně odpovídat odstínům skutečných 
výrobků.

Vzorník
Cembrit Patina Original

Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Inline

Designová řada Cembrit Patina

P 070

P 545
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Vlastnosti

Cembrit Patina Original a Cembrit Patina Rough
Délka 2500/3050mm
Šířka 1192 (pouze Patina Original)/1250mm
Tloušťka 8mm
Hmotnost 11.6 kg/m2

Povrch, Patina Original Strukturovaný, broušený 
Povrch, Patina Rough Strukturovaný, sametový
 

Cembrit Patina Inline
Délka 2500/3050mm
Šíška 1250mm
Tloušťka na povrchu 9.5mm 
Tloušťka v rýze 8mm
Hmotnost 14.1kg/m2

Povrch Lineárně frézovaný
 

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE
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Větraná fasáda

Vláknocementové fasádní desky od společnosti Cembrit 
zvyšují životnost a estetickou kvalitu fasády. Jsou dokonalým 
materiálem pro větranou fasádu. Větraná fasáda pomáhá mini-
malizovat kolísání teploty ve stěně po celý rok. Sluneční světlo 
a teplo se v létě odrazí od budovy a izolace 
za fasádními deskami snižuje tepelné ztráty v zimě. Současně 
přirozené větrání a průchod vzduchu strukturou fasády 
minimalizuje kondenzaci.
Odvětrávaná fasáda má řadu dalších výhod:

• Ochrana podkladní konstrukce proti vlivu počasí
• Odvedení dešťové vody z konstrukce
•   Nízká hmotnost fasády umožňuje energeticky 
     efektivní design
•   Tenčí stavba stěny, fasáda zabere méně místa
•   Flexibilita při navrhování s horizontální nebo vertikální 
     orientací fasádních desek
•   Nenáročná údržba
•   Dlouhá životnost

O návrhu 
nepřemýšlejte, 
zhmotněte jej. 
Vyzkoušejte si náš nový vizualizační nástroj 
a přesvědčte se sami, jak bude vypadat váš další 
projekt. Objevte potenciál všech našich fasádních 
desek na www.cembrit.cz. Zde si můžete také 
objednat vzorky různých typů desek.
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Montáž

Montáž na dřevěnou podkladní konstrukci

Montáž na kovovou podkladní konstrukci 
(hliník/ocel)

BIM
Nové objekty BIM pro naše fasádní 
desky můžete najít na www.cembrit.cz

ZÁRUKA
Pro detailnější informace o našich 
záručních podmínkách prosím navštivte 
naše webové stránky.

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Stáhněte si prosím vždy nejaktuálnější 
podobu našeho montážního návodu 
na www.cembrit.cz
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Č.d. 4 0 3 1 9 . 0
Září 2019

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.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s. 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

TECHNICKÝ SERVIS   
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.
Lidická 302

266 38  Beroun 3

Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489

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


