Cembrit Patina
Gevelplaten
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Klassieker met
verrassende effecten

Geweldige
duurzaamheid

De door-en-door gekleurde en geschuurde
Cembrit Patina gevelplaat is gekruid met de
kracht van de natuur. De panelen hebben de
uitstraling van beton, maar zijn daarentegen een
lichtgewicht. Het kleurenverloop in en tussen de
panelen maakt het kleurenspel aan de gevel.
Het effect is bijna net zo willekeurig als ontwerpen
in hout of steen. Soms is het een subtiel patroon,
soms zijn er verschuivingen over de gevel te zien.
Het oppervlak is vlak geschuurd en geeft de gevel
een zachte uitdrukking.

Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met
gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik.
Het oppervlak is gehydrofobeerd, zuigt derhalve
geen water op en is vuilafstotend.
Een belangrijk voordeel is de bestendigheid
tegen allerlei weersomstandigheden. Vorst en
dooi, hitte en extreme regenval, gevels met
vezelcementbekleding kunnen het allemaal aan. De
panelen zijn vormvast en uitstekend bestand tegen
rotten en schimmelgroei. Het resultaat: een gevel
met een lange levensduur, en met weinig tot geen
onderhoud.
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Natuurlijke
materialen
Cembrit Patina gevelplaat is vervaardigd
uit natuurlijke materialen : cement, minerale
vulstoffen en water, aangevuld met nietschadelijke organische vezels.
Deze materialen geven de gevel een
waardevolle karakteristieke expressie. In de
loop der tijd krijgt de gevel die zo gezochte
patinalook.
Het resultaat is een nagenoeg onderhoudsvrije
gevel met een lange levensduur welke met
waardigheid vergrijst.

Eenvoudig
te installeren
Professionals in de bouw waarderen het gemak
waarmee Cembrit Patina gevelplaat kan
worden verwerkt en gemonteerd. Hierdoor
zijn de bouwkosten lager en is de montagetijd
korter.
Met Cembrit Patina kunt u uw creativiteit de
vrije loop laten. Sterk, veelzijdig en bijzonder
veel waar voor uw geld.
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Technische informatie
Door-en-door gekleurd							Ja
Kleuren							11
Oppervlakebehandeling							Ja
Afmetingen 			mm				1200/1250 x 2500
			mm				1200/1250 x 3050
Diktes			mm				8 (6 op aanvraag)
Gewicht 			

kg/m2

			

13,6

Kleurenoverzicht

P 222

P 565

P 313

P 323

P 343

P 333

P 545

P 020

P 050

P 626

P 070

De kleuren weergegeven hierboven, benaderen de werkelijkheid zo goed mogelijk. Het is echter aangeraden om de finale kleur te kiezen aan de hand van stalen.
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Cembrit Nederland
Vonderweg 7
7468 DC ENTER
Nederland

Tel.: +31 (0)85 489 07 10
Fax: +31 (0)85 489 07 19
info@cembrit.nl
www.cembrit.nl

Cembrit N.V.
Kontichsesteenweg 50
2630 AARTSELAAR
België

Tel.: +32 (0)3 292 3010
Fax: +32 (0)3 294 4870
info@cembrit.be
www.cembrit.be

Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland,
Polen, Tsjechië en Hongarije en een breed lokaal distributienetwerk zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers. Bij
Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten kunnen aanbieden, dat bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak. Onze
technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen van het bouwproces – van bouwtekening tot ondershoudadvies. Alle
vezelcement producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen in onze ISO-gecertificeerde fabrieken geproduceerd.

