
Pridėti autentišką.  
Pridėkite savo viziją.

„Cembrit Patina“ dizaino linija
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„Cembrit Patina“ dizaino linija, tai natūralių ir 
autentiškų fasadų plokščia gama, pasižyminti 

unikaliomis savybėmis. Kiekviena fasado plokštė 
yra tokia pat individuali, kaip ir pati gamta. Joje 
atsiskleidžia natūralios variacija ir subręsta nauji 
atspalviai laikui bėgant ir besikeičiant sezonams. 

Niekada nesibaigia.
Visada išraiškinga.

„Cembrit Patina“ dizaino linija ne tik papasakos 
architekto vizijas ir amatininko

kruopštų darbą. Bet ir apie gyvenimą, nugyventą 
namuose ir aplink juos.

Tad natūralus pasirinkimas, kai
siekis yra sukurti pastatą, kurio fasadas bręsta 

senstant pačiam namui ir tai nekenkia estetikai.
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Bet kas,
tik ne paprasta.

Statybos pramonė vystosi.
Kodėl jūsų fasadas neturėtų daryti to paties?

Susipažinkite su fasado plokštėmis, kuri gali būti 
standartinė, tačiau tikrai nėra paprasta. Ja galima 
pasitikėti metų metus. Jos atkeliauja natūralių, 
nesenstančių spalvų. Laikui bėgant jos gražiai 
subręsta naujomis spalvomis. Jos vystosi ir keičia 
jūsų pastato išraišką.
Laikais, kai visi ieško autentiškumo, „Cembrit  
Patina Original“ yra kaip tik tai.
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Lygus 
išorėje
Tvirtas 
vidus.
Kam prisitaikyti, kai galima būti unikaliam?
Toks yra „Cembrit Patina Rough“ mąstymas.

Už tvirto ir aksominio lauko paviršiaus yra tvirtas aukštos 
kokybės pluošto cemento šerdis, o kiekviena plokštė 
sukurta unikali Subtilūs spalvų ir tekstūrų variantai 
suteikia gyvybingos išraiškos, tačiau pirmiausia jie prideda 
charakterio.

Ir nors „Cembrit Patina Rough“ yra
viena tokia plokštė, tai nėra vienišas kareivis. Ji 
mėgaujasi sąveika su, pvz., „Cembrit Patina Original“ 
plokštė pastatuose, kur jis yra puikus būdas paryškinti ar 
patobulinti tam tikras vietas.
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CEMBRIT PATINA INLINE

Pokyčiai gali užtrukti. Bet kartais prireikia tik dienos. 
„Cembrit Patina Inline“ pasižymi visomis „Patina“ 
dizaino linijos savybėmis: cemento pluošto
tvirtumu ir ilgaamžiškumu Gražių atspalvių subrendimu 
bėgant laikui ir ekspresija. Tačiau istorija čia nesibaigia. 
Linijiniai išlyginti įdubimai plokštėje suteikia pastatui 
charakterio ir gylio - ir prideda unikalų žaismingo 
šešėlio efektą, ant pastato judant dienos šviesai. 
„Patina Inline“ yra pasirinkimas tiems, kurie iš tikrųjų 
tiki, kad pastatas gimęs būti gyvu.

Sąveikauja  
riboje tarp 
šešėlio ir  
šviesos.
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Asmenybių 
maišymas.
Kiekviena „Cembrit 
Patina“ plokštė 
prideda jūsų pastatui 
charakterio.
Sudėkite kartu,
ir jie papasakos  
visą istoriją.
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Natūralus 
pasirinkimas.
– su išskirtiniu 
patvarumu.

„Cembrit Patina“ dizaino linija yra įvairių spalvų fasadų plokščių serija, pagaminta iš 
praktiškai nereikalaujančios priežiūros pluošto cemento.

Pluoštinis cementas yra natūralus produktas, pagamintas iš cemento, vandens, mineralų 
ir pluošto. Dėl savo ilgalaikių išraiškingų savybių jis keičia fasadų projektavimo ir statymo 
būdus visame pasaulyje.

Kiekviena plokštė yra sukurta:
• Unikali - su subtiliais paviršiaus tekstūros pokyčiais
• Patvari - atspari drėgmei, nešvarumams ir susidėvėjimui
• Saugi nuo gaisro - saugo žmones ir turtą
• Nereikia priežiūros - nėra ir rūpesčių
• Paviršiaus apdorojimas - atsparus pelėsiui ir grybeliams
• Nuolat besikeičiantis - bręsta nauji atspalviai ir šviesėja laikui bėgant

CEMENTAS SMĖLIS IR
MINERALŲ 
UŽPILDAS

CELIULIOZĖ VANDUO
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„Cembrit Patina“ dizaino linijos plokštės yra 
panašios, tačiau ir individualiai kitokios. Nors jos 
visos laikui bėgant pasižymi spalvų brendimu, 
kiekviena plokštė turi struktūros ir paviršiaus 
variacijų, taip patenkinant viso pasaulio architektų 
ir statybininkų, ieškančių būdingos tekstūros ir 
autentiškos išraiškos, reikalavimus. Taigi plokštės 
yra išskirtinės. Jos unikalios, bėgant laikui  
keičiasi - ir čia slypi paslaptis, kaip jos metai iš  
metų išsaugo pastatų gyvybingumą.
 
 

Pokyčiai  
į gerą. 
Tai prideda 
charakterio.
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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

Spalvų atvaizdavimas gali skirtis nuo  
originalių gaminio spalvų.

Spalvos
„Cembrit Patina Original“

„Cembrit Patina Rough“

„Cembrit Patina Inline“

„Cembrit Patina“ dizaino linija

P 070

P 545
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Savybės

„Cembrit Patina Original“ ir „Cembrit Patina Rough“
Ilgis 2500/3050mm
Plotis 1192/1250mm
Storio griovelis  8mm
Svoris 11,6 kg/m2

Paviršius, „Patina Original“  Natūralios tekstūros  
Paviršius, Patina Rough Struktūruotas, aksominis 

„Cembrit Patina Inline“ 
Ilgis 2500/3050mm
Plotis 1192/1250mm
Storis viršuje  9,5mm 
Storio griovelis 8mm
Svoris  14,1kg/m2

Paviršius Linijiniai grioveliai 

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE
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Vėdinamas fasadas

„Cembrit“ fasado plokšrės ne tik prideda asmenybės ir 
kokybės. Jos puikiai tinka ventiliuojamam fasadui.
Vėdinamas fasadas ištisus metus padeda sumažinti  
temperatūros svyravimus sienoje. Vasarą atsispindi saulės  
šviesa ir šiluma nuo pastato, o fasadų plokščių izoliacija 
sumažina šilumos nuostolius žemesnėje temperatūroje. Tuo 
pačiu metu natūrali ventiliacija, keliaujanti per konstrukciją, 
sumažina kondensaciją.

Vėdinamas fasadas turi daugybę papildomų privalumų:

• Konstrukcijos apsauga nuo prastų oro sąlygų
• Lietaus vandens nutekėjimas toliau nuo konstrukcijos
• Mažo svorio fasado dizainas taupo energiją
• Plonesnė sienų konstrukcija, kadangi fasadas užims  
 mažiau vietos
• Dizaino lankstumas su horizontaliomis arba vertikaliomis  
 jungtimis ir orientacija į plokštę
• Mažai priežiūros
• Ilgas tarnavimo laikas

Negalvokite.
Vizualizuokite ir  
išbandykite. 
Išbandykite mūsų naują vizualizacijos įrankį ir patys 
pamatykite, kaip atrodys jūsų kitas projektas. Atraskite
plataus visų mūsų fasadų plokščių dizainą ir pritaikymo 
galimybės svetainėje cembrit.lt - 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.


