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Wysoka wytrzymałość
Pokrycia dachowe z płytek Cembrit łączą w sobie 
wytrzymałość z prostotą montażu. Ich charaktery-
styczna elegancja i niepowtarzalny styl powodują, 
że są one korzystnym rozwiązaniem dla każdego 
typu architektury. 
Tajemnica wyjątkowej wytrzymałości wyrobów  
z włókno-cementu tkwi w technologii jego produk-
cji. Uchylając rąbka tajemnicy możemy zdradzić,  
że podczas produkcji kilka cienkich warstw 
materiału, przed jego ostatecznym utwardzeniem,  
jest nakładane na siebie i sprasowywane pod 
ogromnym ciśnieniem. Dodatkowym wzmocnie-
niem materiału są wyselekcjonowane elastyczne 
włókna sztuczne, które decydują o niezwykłej 
wytrzymałości. Pod tym względem tylko nieliczne 
spośród obecnych na rynku materiałów budowla-
nych mogą się z nim równać.

A efekty? Powstałe pokrycie dachowe jest  
w 100% odporne na cykle zamrażania i rozmrażania 
(mrozoodporność), upały, intensywne opady  
i każde możliwe w naszej szerokości geograficznej 
warunki pogodowe. Mimo upływu czasu płytki 
włókno-cementowe będą wolne od korozji biolo-
gicznej (np. rdza, gnicie, butwienie, zagrzybienie) 
i wpływu agresywnego środowiska (np. działanie 
związków potasu, amoniaku, chloru i soli).  
A przy tym powierzchnia dachu nie wymaga  
zabiegów konserwacyjnych. 

Funkcjonalność
Dekarze i fachowcy budowlani z pewnością docenią 
wyjątkową prostotę montażu i możliwość swobod-
nego przystosowania pokrycia dachu do specyfiki 
obiektu. Podsumowując - najbardziej wyróżniającą 
się cechą włókno-cementu jest jego funkcjonalność. 

Ekologiczne surowce, ekologiczna produkcja, 
ekologiczny materiał 
włókno-cement to mieszanina cementu, włókien 
sztucznych i dodatków uszlechetniających. Tworzą 
go więc całkowicie bezpieczne i naturalne surowce. 
Co więcej, proces jego wytwarzania angażuje 
zużycie energii na stosunkowo niskim poziomie,  
a gotowe wyroby zastosowane na obiekcie zawsze 
będą się nadawały do ponownego przetworzenia. 

Swoboda, jakiej potrzebują architekci 
Płytki włókno-cementowe Cembrit są dla architek-
tów wystarczającym powodem do rozbudzenia 
ich wyobraźni. elegancka, gładka bądź struktu-
ralna powierzchnia i dostępna paleta barw oraz 
możliwość różnych opcji montażu i dopasowania  
do specyfiki obiektu oznaczają brak ograniczeń  
w procesie swobodnej kreacji. Nie ma znaczenia, 
czy myśl projektanta krąży przy tradycyjnej 
architekturze czy wokół wyrazistych i zdecydowa-
nych form architektury współczesnej.

Innowacyjne badania i doświadczenia nad włókno-cementem prowadzone w firmie Cembrit 
zaowocowały stworzeniem oryginalnego materiału budowlanego o szerokim i wszechstronnym 
zastosowaniu. Nic dziwnego, że chętnie sięgają po niego architekci i wykonawcy z całego świata. 
Materiały włókno-cementowe to już dziś klasyczny materiał budowlany wykorzystywany  
w szczególności przy produkcji pokryć dachowych.

Nieprzerwanie od osiemdziesięciu lat intensywnie pracujemy nad właściwościami i możliwościami 
włókno-cementu. wiemy już, iż stworzyliśmy pokrycie dachowe przyszłości i mamy pewność,  
że dostarczamy naszym klientom produkt najlepszy z najlepszych.

włókno-cement  
pokrycie dachowe doskonałe

Funkcjonalny
Naturalny
Kreatywny
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elegancja tradycyjnej architektury

Cembrit Quadra

CEMBRIT QUADRA

Płytki dachowe z włókno-cementu są obecnie w europie jednym z najpopularniejszych 
materiałów pokryciowych. Dlaczego? To proste. Bez względu na to czy mamy  
do czynienia z architekturą nowoczesną, czy z budynkiem o dachu w formie 
utrwalonej kilkusetletnią tradycją, subtelna naturalność płytek wydatnie podnosi 
atrakcyjność całego obiektu. Prostota, a wręcz surowość formy płytek Cembrit 
Quadra uwypukla charakterystyczną harmonię dachu z architekturą domu i jego 
otoczeniem.  Atrakcyjny efekt końcowy jest pewny zarówno dla nowo wznoszonych 
budynków, jak i dla obiektów po wymianie pokrycia dachowego. w każdym przypadku 
wspólnym mianownikiem będzie naturalna elegancja. Trudno o pokrycie dachowe, 
które lepiej wykorzystuje rolę tzw. piątej elewacji i płynnie łączy w harmonijną całość 
bryłę obiektu. Czysta forma dachu zamknięta w liniach prostych, podobnych jak na 
dziecięcych rysunkach, daje patrzącym wizualne poczucie spokoju. Te estetyczne zalety 
płytek Cembrit Quadra, doceniają nie tylko architekci, ale także użytkownicy domu. 

Nie bez znaczenie jest tu także łatwość przycinania płytek, konieczna do precyzyjnego 
wykańczania detali architektonicznych dachu – koszy, komina, lukarn, połączeń  
ze ścianami szczytowymi itp.

Powierzchnia Narożniki Kolory Wielkość mm Grubość mm

Cembrit Quadra NO gładka
struktura dwa obcięte 3

1 600 x 300 4.0 oraz 4.5
4.0

Cembrit Quadra gładka
struktura pełne 2

1 600 x 300 4.0

Spotykane na wielu dachach mchy, algi, grzyby  
i porosty nie znajdą tu korzystnych warunków  
do rozwoju.

Oprócz płytek przygotowany został kompletny zestaw 
akcesoriów, który pozwala na łatwy montaż oraz  
zapewnia trwały i estetyczny efekt końcowy. 
Na terenie RP płytki Cembrit Quadra objęte są 
20-letnią gwarancją.

Prawo wyboru kształtu, koloru  
i powierzchni
Użyte w projekcie rozwiązania muszą spełniać 
założenia techniczne, pasować do stylu 
otaczającej architektury ale przede wszystkim  
do koncepcji architekta i gustu inwestora. 
Ku zadowoleniu zainteresowanych, w każdym  
ze wspomnianych przypadków płytki Cembrit 
Quadra dostarczają precyzyjnego rozwiązania. 
Gwarantują to różne formaty płytek (narożniki 
pełne lub obcięte), dostępne kolory i sposoby 
wykończenia powierzchni (gładkie lub struktura).

Wytrzymać próbę czasu
włókno-cement daje płytkom Cembrit Quadra 
maksymalną wytrzymałość i odporność  
na zmienne warunki pogodowe. Dach pozostanie 
nieczuły na silne wiatry i intensywne opady.  
Co więcej, płytki są odporne na korozję 
biologiczną i butwienie. 

CEMBRIT QUADRA

Czerwony

Czarny Grafitowy
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Interesująca architektura z miejscem na indywidualizm

Cembrit Diamond

CEMBRIT DIAMOND

Płytki Cembrit Diamond połączyły w sobie i wydobyły na światło dzienne prostotę 
formy i zapomnianą elegancję łupka dachowego. To połączenie zaowocowało w nich 
podkreśleniem architektonicznego smaku i uwypukleniem prestiżowego charakteru.

Układane pod kątem kwadratowe płytki tworzą pokrycie z rombów przypominające  
z wyglądu oszlifowany diament. To jeszcze jeden ze sposobów na estetyczne  
dopasowanie do stylu architektury historycznej lub nowoczesnej, zawsze zgodnie  
z wizją architekta i gustem inwestora. Jest to możliwe, gdyż płytki Cembrit Diamond 
dostępne są w kilku kolorach oraz rodzajach wykończeń powierzchni (gładka lub 
struktura). To w zupełności wystarczy, aby stworzyć wymarzony dom. 

Ciemne barwy pokryć dachowych mogą niekiedy optycznie przytłaczać, zwłaszcza 
niewielkie obiekty, jednak wizualna lekkość i diamentowy kształt płytek Cembrit  
Diamond zapewniają pozytywny, piękny i estetyczny efekt na każdym - dużym czy 
małym - budynku.

Nie można zapomnieć, że dach z płytek  
Cembrit  Diamond jest również odporny  
na butwienie i korozję biologiczną. 

Niepowtarzalną estetykę dachu i jego trwałość  
zapewnia kompletny zestaw akcesoriów 
wykończeniowych i montażowych.  
Na terenie RP płytki Cembrit Diamond objęte są 
20-letnią gwarancją.

Powierzchnia Narożniki Kolory Wielkość mm Grubość mm

Cembrit Diamond gładka
struktura pełne 5

1 400 x 400 4.0 oraz 4.5 
4.0

Czerwony

Czarny Grafitowy

Brązowy

Szary

Kluczem jest funkcjonalność
Mimo niewielkich rozmiarów płytki Cembrit 
Diamond to jedne z najciekawszych i najbardziej 
uniwersalnych materiałów budowlanych na rynku. 
Dlaczego? Z ich pomocą można dodać szyku nie 
tylko dachom, ale również elewacjom i fasadom. 
Powierzchnia płytek ma jedwabisto-matowe 
wykończenie, które kreuje niepowtarzalny  
charakter całego budynku. 

Nieczułe na pogodę 
Za wyjątkową wytrzymałością płytek Cembrit  
Diamond stoi włókno-cement – materiał ekolo-
giczny i przyjazny dla środowiska. 
Jego właściwości i zalety funkcjonalne powodują, 
że stylowa i piękna powierzchnia płytek jest 
odporna na zmienne warunki atmosferyczne - 
nieważne czy jest to upalne słońce Południa, czy 
lodowaty wicher Północy. To jednak nie wszystko. 

CEMBRIT DIAMOND
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Cembrit to jeden z najważniejszych, liczących się europejskich 
producentów materiałów budowlanych. Sztandarowymi 
wyrobami firmy są pokrycia dachowe oraz okładziny ścienne 
i elewacyjne wytwarzane w oparciu o technologię włókno-
cementu.  Aby zapewnić klientom pełny zakres korzyści, każda 
grupa produktów została wzbogacona o akcesoria 
uzupełniające i montażowe. Umożliwia to tworzenie  
i realizację trwałych, opłacalnych ekonomicznie i estetycznych 
dachów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz rozwiązań 
indywidualnych – niezależnie od charakteru i przeznaczenia 
obiektu – komercyjnego, sakralnego, użyteczności publicznej, 
rolniczego czy przemysłowego.

Produkty Cembrit powstają w nowoczesnych fabrykach  
o zaawansowanej technologii i surowych reżimach kontroli 
jakości. osobiste zaangażowanie ludzi jest integralną częścią 
każdego etapu działania – od procesu produkcji, przez 
sprzedaż w filiach i przez dystrybutorów po serwis.  
właśnie w ten sposób wiedza i doświadczenie pracowników 
firmy i spółek współpracujących przekłada się na tak dobre 
efekty ich pracy.

www.cembrit.pl

Szerszych informacji na temat płytek płaskich dachowych
udzielą Tobie Regionalni Kierownicy Sprzedaży


