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Trwałość
Deska elewacyjna HardiePlank® jest odporna na  trudne warunki 
atmosferyczne, nie pęka, nie łuszczy się, nie kruszy. Jest odporna 
na zarysowania, ogień oraz szkodniki.

Wygoda
Deska elewacyjna HardiePlank® jest dostępna w 21 kolorach, 
co ułatwia dobór barwy najlepiej dopasowanej do indywidu-
alnych potrzeb klienta, otoczenia i tradycji. Jej zastosowanie 
nie wymaga malowania elewacji, tym samym niesie ze sobą  
wymierne korzyści podczas wieloletniej eksploatacji. 

Deska elewacyjna HardiePlank® stanowi alternatywę 
dla okładzin drewnianych, drewnopodobnych oraz  
z tworzyw sztucznych. Produkt niepalny, estety-
czny, z fakturą przypominającą naturalne drewno. 
Nie wymaga konserwacji.
Przyjazny dla środowiska włókno-cement gwaran-
tuje połączenie trwałości z odpornością na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne. To idealny produkt 
przeznaczony na fasady budynków mieszkaniowych 
jak i apartamentów. Stosowany na elewacje nowych 
budynków jak i tych wymagających renowacji.  
Łatwy, poziomy lub pionowy, montaż zachęca do 
stosowania tego produktu w obiektach rezydencjal-
nych i użyteczności publicznej.

połączone z zaletami włókno-cementu
Naturalne piękno drewna
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Łatwość montażu
Montaż  deski  elewacyjnej  HardiePlank® jest 
łatwy i można go wykonać przy użyciu podsta-
wowych narzędzi ręcznych. Specjalnie zapro-
jektowana ręczna gilotyna HardieGuillotine™ 
pozwala na szybkie i dokładne wykonanie cięcia 
bez załamań i kruszenia się. Do cięcia można 
wykorzystać również zwykłe piły. Montaż może 
być wykonany bez konieczności wcześniejszego 
nawiercania otworów.

HardiePlank® jest częścią kompletnego systemu 
elewacyjnego. Do wykonywania wykończeń  
w narożnikach, wokół drzwi i okien, man-
sard oraz okapów dachowych służą profile  
HardieTrim®.

Stosując system deski elewacyjnej  
HardiePlank® uzyskuje się doskonałe i prakty-
czne rozwiązania, funkcjonujące przez wiele lat 
przy minimalnej konserwacji. 

Naturalne piękno drewna

Profile HardieTrim® nadają wyrazisto-
ści i głębi liniom i krawędziom ele-
wacji, łącznie z narożnikami, kolum-
nami, oknami, okapami i otworami 
drzwiowymi.

Profile HardieTrim® dostępne są  
w kolorze Arctic White (białym), Sail 
Cloth (drewnopodobnym) oraz Mid-
night Black (czarnym).

Profile HardieTrim®
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Gilotyna HardieGuillotineTM

To specjalnie zaprojektowane 
narzędzie ręczne do cięcia  
desek włóknisto-cementowych 
HardiePlank®. Tnie szybko, 
dokładnie, bez załamań, krusze-
nia się.

Tarcza HardieBlade®

Tarcza do pił, opracowana by minima-
lizować powstawanie pyłu. Diamen-
towe nakładki na krawędziach skra-
wających zapewniają znacznie większą 
żywotność ostrzy w porównaniu do 
zwykłych tarcz. Dostępne są tarcze  
o średnicach 160/190/254/305 mm.

Farba zaprawkowa
Używana do pokrywania uciętych 
krawędzi i napraw niewielkich rys. 
Pasuje do wszystkich kolorów sidingu 
HardiePlank®. Dostępna w puszce  
o pojemności 1 litra.

Wkręty James Hardie®

Szereg specjalnie wykonanych ele-
mentów mocujących części sidingów 
James Hardie®. Wkręty James Har-
die® dostępne są dla szkieletów drew-
nianych i metalowych

Taśma izolacyjna
Do zastosowania na podkonstruk-
cji. Dostępna  w rolkach o długości  
20 metrów.

Wydrukowane powyżej kolory mogą się różnić od kolorów rzeczywistych wyrobów.

Light Mist JH70-10å

Traditional Red     JH90-10 Khaki Brown JH20-30

Countrylane Red   JH90-20

Rustic Brown JH80-40 Mountain Sage     JH50-30

Midnight Black     JH90-40

Boothbay Blue      JH70-20

Monterey Taupe   JH40-20 Woodland Cream  JH10-30

Cobble Stone       JH40-10 Iron Grey JH90-30

Sail Cloth JH20-10 Arctic White JH10-20

Parkside Pine      JH 60-30 Heathered Moss   JH50-20

Chestnut Brown    JH80-30 Evening Blue JH70-30

Ocean Blue JH70-40

Timber Bark JH40-30 Soft Green JH60-10

Kolorystyka HardiePlank®

Profile MetalTrim
Szereg profili aluminiowych wyko-
rzystanych na narożniki wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz jako elementy 
łączące deskę HardiePlank® z innymi 
materiałami. Kolory: Arctic White 
(biały), Sail Cloth (drewnopodobny)
i Midnight Black (czarny).

ułatwiające montaż
Narzędzia i akcesoria





Zalety włókno-cementowej  
deski elewacyjnej

Trwała
Posiada dużą wytrzymałość na uderzenia, nie pęka, nie łuszczy 
się, nie kruszy.

Przyjazna dla środowiska
Wyprodukowana z naturalnych materiałów.

Odporna na wilgoć
Nie gnije, nie odkształca się, nie wygina pod wpływem wilgoci.

Niepalna
Nie pali się i znosi skrajnie wysokie temperatury.  
Produkt klasy A2-s1,d0.

Odporna na szkodniki
Wytrzymuje uszkodzenia powodowane przez szkodniki.

Łatwa w montażu
Elementy można przybijać i przykręcać bez konieczności nawier-
cania otworów prowadzących.

Deska elewacyjna HardiePlank®

HardiePlank® jest dostępna w wymiarze: szerokość 180 mm, 
długość 3600 mm, grubość 8 mm. Montuje się na ją zakładkę 30 
mm, co daje widoczny wymiar jednego elementu 150 mm.

Ma fakturę ciętego cedru o naturalnym słoju.

Opatentowana, włókno-cementowa mieszanka, z której składa 
się deska HardiePlank® nadaje jej unikalne właściwości, które 
pozwalają na przybijanie jej gwoździami bez konieczności  
nawiercania otworów prowadzących.

Do skracania i dopasowywania desek stosuje się narzędzia ręczne, 
dające dokładne i czyste cięcia w poprzek desek. Do wykony-
wania cięć zaokrąglonych, zaleca się stosowanie wyrzynarek.

 

Profile HardieTrim®

Profile HardieTrim® dostępne są w następujących wymiarach:
szerokość 90 / 140 mm, długość 3050 mm, grubość 25 mm.

Profile HardieTrim® stosowane są jako wykończenia krawędzi 
wokół drzwi, okien, mansard i okapów dachowych. 

Zapewniają prawidłowe dopasowanie desek na wszystkich 
częściach elewacji.

Profile HardieTrim® można ciąć i montować tak samo, jak deskę 
elewacyjną HardiePlank®.

Deski HardiePlank® oraz profile HardieTrim® są produko-
wane przez firmę James Hardie i sprzedawane przez Cembrit FB 
w Polsce.
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