
Pievieno autentiskumu.  
Pievieno savu redzējumu.

Cembrit Patina dizaina līnija
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Cembrit Patina dizaina līnija piedāvā dabīgu un 
autentisku fasādes plākšņu klāstu, kurām piemīt 

unikālas īpašības. Katrai fasādes plāksnei ir 
savs individuāls raksturs. Tām ir dažādas dabīgi 

veidojušās variācijas, un, laikam ejot un sezonām 
mainoties, tās iegūst patinējumu.  

Nekad nav pabeigtas.  
Vienmēr izteiksmīgas.

Cembrit Patina dizaina līnija izstāstīs stāstu ne tikai 
par arhitekta redzējumu un meistara prasmīgo 

darbu, bet arī par dzīvi, kas tiek  
dzīvota ēkā un tai visapkārt.  

Tādēļ tā ir dabiska izvēle,
ja mērķis ir uzbūvēt ēku, kurai novecojot  

fasāde kļūst nobriedušāka, nezaudējot savu  
estētisko vērtību.
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Nepavisam
ne parasta.

Būvniecības nozare arvien attīstās.
Kādēļ lai tā nedarītu arī jūsu ēkas fasāde?

Iepazīstieties ar fasādes plāksni, kas varētu būt 
standarta plāksne, tomēr tā nepavisam nav parasta. 
Tai varēs uzticēties daudzus jo daudzus turpmākos 
gadus. Tā pieejama dabiskās klasiskās krāsās. Laika 
gaitā tā iegūst skaistu patinējumu. Tā mainās un 
pārveido ēkas izteiksmību.
Laikā, kad ikviens tiecas pēc autentiskuma, Cembrit 
Patina Original ir tieši tas, kas jums vajadzīgs.
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Gluda 
iekšpusē.
Raupja 
ārpusē.
Kāpēc piemēroties, ja varat būt unikāls?
Tieši šāda pārliecība ir radījusi arī Cembrit Patina Rough.

Aiz plāksnes raupjās un vienlaikus samtainās ārienes 
slēpjas stingrs augstas kvalitātes šķiedru cementa kodols, 
un katra plāksne ir radīta ar unikalitātes potenciālu. 
Smalkās krāsas un faktūras variācijas piešķir piesātinātu 
izteiksmību, tomēr, pirmkārt un galvenokārt, tās piešķir 
raksturu.

Lai gan Cembrit Patina Rough ir unikāla plāksne, tā tāda 
nav vienīgā. Ēkās tā veido lielisku saspēli, piemēram, ar 
Cembrit Patina Original plāksnēm, ideāli uzsverot vai 
izceļot konkrētas zonas.
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CEMBRIT PATINA INLINE

Pārmaiņām var būt vajadzīgs laiks. Tomēr dažreiz tām 
pietiek ar vienu dienu. Cembrit Patina Inline saglabā 
visas Patina dizaina līnijas īpašības: šķiedru cementa
stiprību un izturīgumu. Skaists, laikā gaitā iegūts 
patinējums un dabīgs izteiksmīgums. Tomēr ar to 
stāsts vēl nebeidzas. Plāksnē iefrēzētie līnijveida 
padziļinājumi piešķir ēkai raksturu un dziļumu – turklāt, 
dienas gaismai slīdot pāri ēkai, tie rada unikālu rotaļīgu 
ēnu efektu. Patina Inline ir īstā izvēle tiem, kuri patiesi 
tic, ka ēka tiek radīta, lai tā dzīvotu savu dzīvi.

Balansējot
uz līnijas  
starp ēnu  
un gaismu.
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Personību 
kombinēšana.
Katra Cembrit Patina 
plāksne piešķir jūsu 
ēkai raksturu.
Savietojiet tās 
vienkopus,
un jūs saņemsiet 
veselu stāstu.
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Dabiska  
izvēle.
– ar  
neparastu 
izturību.
Cembrit Patina dizaina līnija piedāvā pilnīgi krāsotu fasādes plākšņu klāstu, kas 
izgatavotas no šķiedru cementa un kam būtībā nav jāveic apkope.

Šķiedru cements ir dabīgs izstrādājums, kas izgatavots no cementa, ūdens, minerāliem un 
šķiedrām, un, pateicoties tā ilgizturīgajām un izteiksmīgajām īpašībām, tas maina veidu, kā 
mēs visā pasaulē projektējam un ceļam fasādes.

Katrai plāksnei tiek garantēta:
• unikalitāte – ar smalkām niansēm virsmas faktūrā
• ilgizturība – izturīga pret mitrumu, netīrumiem un nodilumu
• ugunsizturība – lai aizsargātu cilvēkus un materiālas vērtības
• bezapkopes ekspluatācija – nav lieku uztraukumu
• apstrādāta virsma – izturīga pret pelējumu un sēnītēm
• pastāvīga mainība – laika gaitā iegūst īpašu patinējumu un košumu

CEMENTS SMILŠU UN
MINERĀLU 
PILDĪJUMS

CELULOZE ŪDENS
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Cembrit Patina dizaina līnijas plāksnes ir līdzīgas, un 
tomēr katra no tām atšķiras. Lai arī laika gaitā tās 
visas iegūst krāsainu patinējumu, katras plāksnes
struktūra un virsma nedaudz atšķiras, lai visā 
pasaulē apmierinātu to arhitektu un būvnieku 
prasības, kuri meklē raksturīgu tekstūru un 
autentisku izteiksmīgumu. Tādējādi šīs plāksnes ir
neatkārtojamas. Tās ir unikālas, laika gaitā tās 
mainās, un tieši šeit meklējama atslēga noslēpumam 
par nepārtraukta dzīvīguma saglabāšanu ēkās –  
gadu no gada.
 
 

Pārmaiņas  
ir labas. 
Tās piešķir 
raksturu.
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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

Krāsu attēlojums var nedaudz atšķirties no 
oriģinālajām produktu krāsām.

Krāsas
Cembrit Patina Original

Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Inline

Cembrit Patina dizaina līnija

P 070

P 545
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Īpašības

Cembrit Patina Original un Cembrit Patina Rough
Garums 2500/3050mm
Platums 1192/1250mm
Biezums 8mm
Svars 11,6 kg/m2

Virsma, Patina Original dabīgi teksturēta  
Virsma, Patina Rough strukturēta, samtaina 

Cembrit Patina Inline 
Garums 2500/3050mm
Platums 1192/1250mm
Biezums līdz virspusei  9,5mm 
Biezums līdz rievām 8mm
Svars 14,1kg/m2

Virsma Līnijveida rievas 

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE
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Ventilējama fasāde

Cembrit ražotās fasādes plāksnes ne tikai piešķir  
individualitāti un kvalitāti. Tās arī pilnīgi atbilst ventilējamai 
fasādei. Ventilējama fasāde palīdz visā gada garumā līdz  
minimumam samazināt temperatūras svārstības. Vasarā ēka 
atstaro saules gaismu un karstumu, savukārt zemākās  
temperatūrās izolācija aiz fasādes dēļiem samazina siltuma 
zudumu. Vienlaikus konstrukcijas dabiskā ventilācija samazina 
kondensāta veidošanos.

Ventilējamai fasādei piemīt virkne papildu priekšrocību:

• iekšējās konstrukcijas aizsardzība pret laika apstākļiem
• lietus ūdens aizvadīšana no konstrukcijas
• viegla svara fasāde nodrošina energoefektīvu konstrukciju
• plānāka sienas uzbūve, jo fasāde aizņems mazāk vietas
• elastīga projektēšana ar horizontāliem vai vertikāliem  
 savienojumiem un plākšņu novietojuma virzienu
• zemas ekspluatācijas izmaksas
• ilgs ekspluatācijas laiks

Nelauziet galvu.
Vizualizējiet un  
atlasiet paraugus. 
Izmēģiniet mūsu jauno vizualizācijas rīku un aplūkojiet, 
kā izskatīsies jūsu nākamais projekts. Atklājiet
bagātīgu visu mūsu fasādes plākšņu dizaina un  
lietojuma potenciālu vietnē cembrit.lv – turklāt tajā  
iespējams pasūtīt arī dažādu plākšņu tipu paraugus.

FA SĀ D E1 8



Uzstādīšana  
un sistēmas

Uzstādīšana uz koka

Uzstādīšana uz alumīnija/tērauda

GARANTIJA
Plašāku informāciju par mūsu  
Cembrit garantiju skatiet savā  
vietējā Cembrit tīmekļa vietnē. 

UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA
Lūdzu, lejupielādējiet jaunāko Cembrit 
fasādes uzstādīšanas rokasgrāmatu no 
vietnes cembrit.lv
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2 0 1 9 .  GA DA  AU G U ST S 

www.cembrit.lv

Kontaktinformāciju un papildu informāciju  
skatiet savā vietējā tīmekļa vietnē.

Cembrit ir viens no vadošajiem daudzfunkcionālu šķiedru cementa būvmateriālu ražotājiem Eiropā. Mūsu produkti un risinājumi rada jaunas un aiz-
raujošas projektēšanas iespējas, veidojot pievilcīgu un izturīgu vidi dzīvošanai. Tomēr Cembrit ir kas vairāk nekā tikai produkti. Mēs arī atvieglojam 
visdažādāko dizainu un būvprojektu īstenošanu, kā arī padarām tos rentablākus, iedvesmojošākus un efektīvākus.
Mums būvniecība vienmēr nozīmē arī attiecību veidošanu ar cilvēkiem; tā ir iespēja iepriecināt šajā dienā jūs un palīdzēt jums iepriecināt citus.  
Lai tā būtu īpaši laba diena, kuru vērts atcerēties.


