
SyStem dachowy euroFala
bo dach musi być lekki i trwały
system dachowy euroFala stosowany jest jako pokrycie dachowe, elewacyjne oraz wykończeniowe różnych typów budynków – mieszkalnych, letniskowych, użyteczności publicznej, użytkowych, gospodarczych, inwentarskich, 
przemysłowych oraz wszelkiego typu budynków o lekkiej konstrukcji. 
system sprawdza się wszędzie tam, gdzie ważna jest jakość i estetyka. Najważniejszymi cechami materiałów włókno-cementowych jest trwałość, niepalność, brak korozji i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, które 
gwarantują, iż nawet po wielu latach użytkowania dach nadal będzie cieszył oko właściciela i spełniał swoją funkcję.
 

w skład systemu wchodzą:
 płyty włókno-cementowe faliste euroFala,   płyty włókno-cementowe faliste euroFala No/wo,   akcesoria wykończeniowe włókno-cementowe: gąsiory, wiatrownice,   płyty pvc świetlikowe eurolux ,
 akcesoria montażowe,   akcesoria wentylacyjne,   akcesoria uszczelniające 

cembrit oferuje szeroki wybór materiałów budowlanych produkowanych z włókno-
cementu. wykorzystywane są one do budowy i wykończenia dachów, elewacji oraz 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Produkty te, są tak zaprojektowane, aby spełnić 
indywidualne potrzeby klientów w zakresie funkcjonalności, użyteczności, trwałości, 
estetyki oraz atrakcyjnej ceny.
 szeroka oferta wyrobów włókno-cementowych, formatów i kolorów daje możliwość 
tworzenia wielu rozwiązań, a obiekty, przy których budowie ich użyto cenione są za swój 
naturalny, prosty i estetyczny wygląd.
Produkowane są z naturalnych, neutralnych i bezpiecznych dla zdrowia i środowiska 
materiałów. Jeśli po wielu latach budynek zostanie przeznaczony do rozbiórki, użyte 
przy jego budowie materiały włókno-cementowe mogą zostać zniszczone bez szkody dla 
środowiska naturalnego lub przetworzone i wykorzystane.

wszystkie pokrycia dachowe i fasadowe są dostarczane jako kompletne systemy, które zawierają wszystkie potrzebne akcesoria 
wykończeniowe i montażowe.
wykorzystywane są one wszędzie – bez względu na charakter budynków. rozwiązania, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb 
powodują, iż rozpiętość zastosowań sięga od obiektów reprezentacyjnych i sakralnych, przez budynki mieszkalne, użyteczności publicznej 
do budynków użytkowych, gospodarczych, inwentarskich i przemysłowych.

włókNo-cemeNtowe materiały budowlaNe są:
 trwałe
 Niepalne
 lekkie
 Nie ulegają korozji
 odporne na negatywne oddziaływanie czynników bio-chemicznych

 Proste i łatwe w montażu
 odporne na wahania temperatur
 odporne na silne opady atmosferyczne
 odporne na procesy gnicia, butwienia i zagrzybienia
 Niewymagające konserwacji

Nowa geNeracja materiałów budowlaNych

cembrit jest częścią cembrit holding a/s 
– europejskiego lidera w produkcji materiałów 
budowlanych. holding dostarcza włókno-cementowe 
materiały budowlane stosowane do wykończenia 
dachów (cembrit s.a.), elewacji zewnętrznych oraz 
ścian wewnętrznnych (cembrit Fb sp. z o.o.).

cembrit s.a.

ul. Gnieźnieńska 4 

62-240 trzemeszno

tel. 61/ 415 43 30

fax 61/ 415 60 17

info@cembrit.pl

www.cembrit.pl

cembrit istnieje na polskim rynku budowlanym od 1968 roku – wcześniej pod nazwą izopol. Firma jest skoncentrowana na produkcji włókno-cementowych płyt falistych oraz 
akcesoriów wykończeniowych stając się największym producentem i liderem na rynku Polskim w tej branży oraz jednym z głównych centrów produkcyjnych holdingu. obecnie 
cembrit s.a zatrudnia około 300 osób a obroty firmy wynoszą kilkadziesiąt milionów Plz. 
Produkty, oferowane przez cembrit są wykorzystywane jako pokrycia dachowe i fasadowe – nieważne jaki charakter mają budynki. materiały dostosowane do indywidualnych 
rozwiązań sprawiają, iż rozpiętość zastosowań sięga od budynków mieszkalnych i obiektów reprezentacyjnych przez budynki użyteczności publicznej do budynków użytkowych, 
gospodarczych i przemysłowych. 
Nasze doświadczenie w kwestii produkcji, sprzedaży, serwisu i współpracy oraz osobiste zaangażowanie w rozwój są integralną częścią polityki firmy cembrit 

pokrycia dachowe3
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