
Daugiau spalvų. Daugiau gyvybės.
Daugiau kūrybos.

„Cembrit Colorful“ dizaino linija 
 

Cembrit Cover • Cembrit Solid • Cembrit Transparent • 
Cembrit Color Plus • Cembrit Structure • Cembrit Structure Design 
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„Cembrit Colorful“ – tai išraiškingo dizaino fasado 
plokščių linija, kuri įpūs gyvybės bet kokiam 
pastatui. Kiekviena spalva pasižymi unikaliu 
charakteriu. Plokštės gali būti naudojamos 
subtiliam estetiniam efektui suteikti arba 

drąsiam architektūriniam sprendimui įgyvendinti. 
Elegancijos dvelksmas. Arba pirmapradės galios 

įspūdis. Renkatės jūs.

Kiekviena plokštė sukurta pagal aukštus kokybės, 
patvarumo ir ilgaamžiškumo standartus, tad galite 

neabejoti, kad jūsų fasadas bus vientisas iš visų 
pusių, meistriškai įkūnys jūsų ambicijas ir estetiškai 

atkartos natūralias gamtos spalvas. Ir trauks 
aplinkinių žvilgsnius ilgus metus. 

Daugiau spalvų. Daugiau gyvybės.
Daugiau kūrybos.
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CEMBRIT COVER

„Cembrit Cover“ linija – tai išskirtinis dizainas ir ilgai 
išliekantis patrauklumas. 

Tarsi partneris, kurį nedvejodami kviestumėtės 
eiti kartu raudonuoju kilimu: ryškus, tačiau 
neišsišokantis. Ekspresyvus, bet patikimas. 

„Cembrit Cover“ liniją sudarančios neribotos 
spalvų variacijos leis ieškoti naujų architektūrinių 
sprendimų ir juos įgyvendinti bei taps neišsenkančiu 
gyvybinės energijos šaltiniu. Ši linija puikiai tinka 
pastatams, kuriuose vyksta nuolatinis tobulėjimas, 
skamba juokas ir mėgaujamasi gyvenimu. 

Susilieti ar išsiskirti? 
„Cembrit Cover“ padės jums apsispręsti.

Tai spalvingo 
gyvenimo
įspūdis.

C 010

C 020

C 040

C 050

C 060

C 160

C 190

C 350

C 360

C 370

C 390

C 450

C 530

C 540

C 550

C 570

C 610

C 630

C 640

C 650

C 670

C 730

C 760

C 770

C 200

C 210
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CEMBRIT SOLID

„Cembrit Solid“ tikrąja to žodžio prasme uždengs 
jus nuo visų negandų. 

Tai solidus požiūris. Solidi spalva. Solidus 
patikimumas. 

Ši linija suteikia pastatui išraiškingos išvaizdos, 
kuriai būdinga rami ekspresija, tolygiai perteikiama 
iš visų pusių pasitelkiant specialią spalvų techniką. 

Nedideli įbrėžimai ir žymės metams bėgant išliks 
praktiškai nepastebimos ir pastatas išsaugos 
pirminį subtilios ekspresijos įspūdį diena iš dienos. 
Neblėstantis grožis. 

Neblėstantis savitumas. 
Neblėstantis pasitikėjimas.

Tai, kas 
niekuomet 
nenuvils. 

S 030

S 071

S 101

S 131

S 151

S 191

S 212

S 282

S 334

S 353

S 515

S 525

S 606

S 616

S 656

S 676

S 747

S 757
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CEMBRIT TRANSPARENT

„Cembrit Transparent“ – tai stabilus rafinuotumas 
kiekvienoje plokštėje: patrauklu iš išorės – patvaru 
iš vidaus. 

Šios plokštės sukelia estetinį pasigėrėjimą savo 
žavinga elegancija – juk visiškai nebūtina atrodyti 
rėksmingai, kad aplinkiniai negalėtų atitraukti akių. 

Skaidrus paviršius leidžia matyti plokštę kiaurai, 
atskleisdamas tikrąją patvarios medžiagos prigimtį. 
Neprilygstamas pluoštinio cemento ir dangos 
derinys. 

Fasado plokštės, kurios savaime kuria stilių. 
Tai tvari elegancija.

Tai tvari 
elegancija.

T 030

T 111

T 171

T 242

T 262

T 515

T 020

T 101

T 161

T 252

T 373

T 505

T 626

T 737

T 383
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CEMBRIT COLOR PLUS

Santūri ir prakilni „Cembrit Color Plus“ suteiks gyvybės 
net ir sudėtingiausiam projektui.  
 
Šios plokštės savivertė kyla iš patikimumo ir patirties. 
Iš to, kad nepriklausomai nuo aplinkybių, ji visada bus 
stilinga ir patvari. Iš žinojimo, kad bet kokioje situacijoje 
liks nugalėtoja. Iš to, kad pagal nuotaiką galima rinktis 
santūrų matinį paviršių arba blizgų spindesį. 
 
Lygus be defektų paviršius glosto akį ir jutimus, o 
beveik neribotas spalvų žaismas čia gali pranokti net 
patį save. Nuo krašto iki krašto. 
 
Fasado plokštė, su kuria niekada nebus nuobodu.

„Cembrit Color Plus“ yra NCS spalvų.

Reikliam 
bendradarbiavimo 
partneriui.
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„CEMBRIT STRUCTURE“ IR „STRUCTURE DESIGN“

Būna atvejų, kai nepakanka atrodyti „Smart Casual“. Tai tokios 
progos, kada rengiamės prabangiau ir stilingiau. Kai norime 
išreikšti pagarbą ir savo pasirodymu papuošti aplinką.

„Cembrit Structure“ alsuoja aksominiu sodrumu, jos paviršiaus 
struktūrai išreiškiant charakteringą asmenybę ir gausioms 
spalvoms suteikiant visiškai naują prasmę. Kukli, bet suvokianti 
savo vertę.  

Pasididžiavimą keliantis spindesys – stiliaus ir profesionalumo 
išraiška. Ypač metalo atspalviuose. Šios plokštės gali sukelti 
naujų įspūdžių ilgesį. Naujų patirčių, naujų emocijų. To, kas 
labiau sujaudintų nei bet kas iki šiol. 

Jos žadina norą jausti stipriau.

„Cembrit Structure“ yra NCS spalvų.

Būk stiprus. 
Būk kuklus.

Corten Steel

Old Copper

Black Iron

„Structure Design“ spalvos
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Spalvingas gyvenimas. 
Spalvingas mąstymas. 
Spalvų vardan – „Cembrit Colorful“ dizaino linija 
suteikia plačias kūrybines galimybes renkantis 
iš skirtingų spalvų kombinacijų, nesvarbu, ar 
naudotumėte „Cembrit Cover“, ar „Cembrit Solid“,
ar „Cembrit Transparent“, ar „Cembrit Color Plus“, 
ar „Cembrit Structure“ ir „Structure Design“ fasado 
plokštes.

Žaismingas fasadas, dekoruotas spalvinga 
geometrija, žadina smalsumą ir vaizduotę bei padeda 
sukurti dinamišką išorės aplinką, kupiną gyvybės 
aplink tokius pastatus.
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Cembrit Transparent
„Cembrit Transparent“ fasado plokštės pasižymi tekstūriniais 
akcentais ir natūraliomis plokštės pagrindo savybėms, taip pat 
ilgaamžiškumu, kurį užtikrina skaidri paviršiaus danga. Į pluoštinį 
cementą įmaišytos spalvos atskleidžia ir pabrėžia pluošto bei kitų 
žaliavinių medžiagų struktūrą, kuri suteikia plokštei tvirtumo ir 
unikalių savybių. O itin patvari skaidri paviršiaus danga apsaugo 
plokštę ir suteikia paviršiui glotnumo bei ilgaamžiškumo.

Cembrit Cover
„Cembrit Cover“ – tai idealus pasirinkimas mėgstantiems ryškias 
spalvas ir drąsius dizaino sprendimus. Natūraliai pilkos spalvos 
pluoštinio cemento pagrindas visiškai padengiamas vandeninių 
akrilinių dažų sluoksniu pasirinkus iš 26 standartinių „Cembrit“ 
spalvų arba daugiau nei 2000 NCS ®© sistemos spalvų.

Cembrit Solid
„Cembrit Solid“ plokštės išsiskiria unikaliu spalvos tolygumu. 
Kiekvienas pagrindas spalviškai dera su paviršiaus dažais, 
pasižyminčiais ryškiomis ir ilgai išliekančiomis spalvomis. Pasirinkus 
tam tikros spalvos „Cembrit Solid“ plokštes fasado apdaila bus 
vienodos spalvos bet kuriame paviršiaus plote ir bet kuriuo kampu, 
ta pati spalva puikuosis bet kokių išpjovų ar išgręžtų angų kraštuose.

Savybės 

Cembrit Cover
Ilgis  2500/3050 mm
Plotis 1192/1250 mm
Storis  8 mm
Vieneto svoris  14,2 kg/m2

Visiškai dažyta  Ne
 

Savybės 

Cembrit Solid
Ilgis  2500/3050 mm
Plotis 1192/1250 mm
Storis  8 mm
Vieneto svoris  14,2 kg/m2

Visiškai dažyta  Taip
 

Savybės

Cembrit Transparent
Ilgis  2500/3050 mm
Plotis 1192/1250 mm
Storis  8 mm
Vieneto svoris  14,2 kg/m2

Visiškai dažyta  Taip
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Cembrit Color Plus
Lygus dažytas plokštės „Cembrit Color Plus“ paviršius 
leidžia spalvoms stilingai spindėti. Nuo krašto iki krašto, 
nes plokštės visada pristatomos dažytais kraštais. Spalvų 
variacijos beveik begalinės, išpildančios net ir reikliausio 
projektuotojo vizijas. Matiniu ar blizgiu paviršiumi – kaip 
tik norite. Šioje plokštėje fibrocementas harmoningai 
derinamas su specialiu dažymo metodu, todėl spalvos 
tampa ypač patvarios. 

Cembrit Structure
& Structure Design
Plokščių „Cembrit Structure“ ypatumas – tam tikros 
struktūros paviršius, suteikiantis spalvoms naujo 
gyvybingumo. Plokštė suteikia aksominio sodrumo ir 
prisotinimo spalvomis jausmą ir vaizdą, nepriklausomai nuo 
to, kurią spalvą iš gausybės variantų pasirinksite. Šis įspūdis 
lieka ilgam, nes dėl ypatingos paviršiaus struktūros plokštė 
ilgai išlieka švari – lietaus vanduo nuplauna ant paviršiaus 
susikaupusius nešvarumus. Plokščių „Structure Design“ 
asortimente galite rinktis tris individualius blizgaus metalo 
atspalvius. 

Savybės 

Cembrit Color Plus
Ilgis  2500/3050 mm
Plotis 1192 mm
Storis  8/10 mm
Vieneto svoris  15,1–18,9 kg/m2

Visiškai dažyta  Ne
 

Savybės 

Cembrit Structure & Structure Design
Ilgis  3050 mm
Plotis 1250 mm
Storis  8 mm
Vieneto svoris  15,1 kg/m2

Visiškai dažyta  Ne
 

„Cembrit Structure“ yra NCS spalvų
„Structure Design“ spalvos:

„Cembrit Color Plus“ yra NCS spalvų.

FA SA D Ų  DA N G O S1 8



FA SA D Ų  DA N G O S 1 9



Individualus spalvų 
pasirinkimas. 
Kiekviena „Cembrit 
Colorful“ fasado 
plokštė suteikia pastato 
dizainui gyvybingos 
išvaizdos. Įgyvendinkite 
savo architektūrinius 
sprendimus su „Cembrit“ 
fasado plokštėmis.
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CEMENTAS PLUOŠTAS MINERALŲ 
UŽPILDAS

CELIULIOZĖ VANDUO 

Natūrali 
medžiaga. 
–  ir išskirtinis 
patvarumas.
„Cembrit Colourful“ – tai išraiškingo ir spalvingo dizaino fasado plokščių linija, pagaminta 
iš praktiškai nereikalaujančio priežiūros pluoštinio cemento. 

Pluoštinis cementas yra natūralus produktas, pagamintas iš cemento, vandens, mineralų 
ir pluošto. Dėl charakteringų ilgalaikių savybių jis leidžia keisti fasadų projektavimo ir 
montavimo būdus visame pasaulyje. 

Kiekviena plokštė yra: 
•  Patvari – atspari drėgmei, nešvarumams ir susidėvėjimui
•  Atspari ugniai – saugo žmones ir turtą 
•  Nereikalaujanti priežiūros – nesukelia jokių rūpesčių 
•  Su paviršiaus danga – atspari pelėsiui ir grybeliui
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„Cembrit Colourful“ dizaino linijos spalvų paletė apima 
tiek ryškius, akį traukiančius atspalvius, tiek elegantiškus 
ir subtilesnius spalvinius sprendimus. Ryšių ir subtilių 
spalvų deriniai leidžia suteikti švelnesnių akcentų – 
derinimo galimybės neribotos. Renkatės jūs. 

Spalvinga 
elegancija. 
Modernumo ir 
originalumo įspūdis.  
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Boligforeningen Vesterport
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Originalumas ir įvairovė buvo pagrindiniai kriterijai, 
kuriais rėmėsi gyvenamųjų būstų statybos įmonė 
„Vesterport“ projektuodama gyvenamųjų pastatų 
kompleksą „Fladstrandsparken“ Frederikshaune, 
Danijoje. Nuo pat pradžių buvo vadovautasi idėja 
sukurti gyvybingą gyvenamąjį rajoną, kuriame už 
kiekvieno kampo laukia maloni patirtis. Derinant 
skirtingų spalvų ir formatų fasado plokštes su 
medienos elementais buvo sukurti keturi nauji 
gyvenamieji kompleksai ir pasiektas užsibrėžtas 
tikslas atnaujinti rajoną originaliais skirtingo dizaino 
sprendimais.
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Boligforeningen Vesterport

FA SA D Ų  DA N G O S 2 9



FA SA D Ų  DA N G O S3 0



FA SA D Ų  DA N G O S 3 1



FA SA D Ų  DA N G O S3 2



FA SA D Ų  DA N G O S 3 3



Vėdinamas fasadas 

„Cembrit“ fasado plokštės užtikrina ne tik savitą stilių ir 
kokybę. Jos puikiai tinka vėdinamų fasadų įrengimui.

Vėdinamas fasadas padeda sumažinti temperatūrų 
svyravimus sienoje ištisus metus. Saulės šviesa ir karštis 
vasarą atspindimi, o izoliacija už fasado plokščių sumažina 
šilumos nuostolius esant žemesnei temperatūrai. Tuo pačiu 
konstrukcijos nuolatinis natūralus vėdinimas sumažina 
kondensato konstrukcijoje atsiradimo galimybes. 
 
Vėdinamas fasadas turi daugybę papildomų privalumų:

• Konstrukcijos apsauga nuo nepalankių oro sąlygų
• Lietaus vandens ir kondensacinio vandens pašalinimas 

iš konstrukcijos
• Lengva fasado sistema suteikia galimybę projektuoti 

energiškai efektyvius fasadus
• Lankstumas projektavimo metu su horizontaliomis arba 

vertikaliomis siūlėmis tarp plokščių, keičiant plokščių 
orientaciją

• Minimali priežiūra
• Ilgaamžiškumas

Įsivaizduoti nereikia. 
Reikia pamatyti 
išbandyti.  
Išbandykite mūsų naują vizualizavimo priemonę ir 
patys pamatykite, kaip atrodys jūsų būsimas projektas. 
Susipažinkite su visomis mūsų fasadų plokščių dizaino 
linijomis ir pritaikymo galimybėmis svetainėje cembrit.
com – čia taip pat galite užsisakyti įvairių plokščių 
pavyzdžių.
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Montavimas  
ir sistemos

Montavimas ant medžio

Montavimas ant aliuminio / plieno

BIM
Taip pat mūsų naujus BIM objektus 
galite rasti apsilankę cembrit.com/BIM

GARANTIJA
Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie „Cembrit“ garantiją, kreipkitės  
į vietinę „Cembrit“ svetainę. 

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS
Atsisiųskite naujausią „Cembrit Facade“ 
įrengimo instrukcijos versiją apsilankę 
cembrit.lt
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www.cembrit.lt

Norėdami gauti kontaktinę ir papildomą  
informaciją, apsilankykite vietinėje svetainėje.

„Cembrit“ yra viena iš pirmaujančių Europos daugiafunkcinių pluoštinio cemento statybinių gaminių. Mūsų produktai ir sprendimai suteikia naujų įdomių 
dizaino galimybių, pritaikant patrauklius ir patvarius parametrus žmonių gyvenimui. Tačiau „Cembrit“ yra ne tik produktai. Mes taip pat padedame 
palengvinti visų rūšių projektavimo ir statybos projektus - paverčiame juos pelningesniais, įkvepiančiais ir efektyvesniais. Mums kiekvienas statybos 
projektas taip pat susijęs su ryšių su žmonėmis užmezgimu, jūsų dienos tobulinimu ir kitų dienos pagerinimu. Paverskite šią dieną įsimintina.


