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Mūžīga fasāde
Dabiska koka raksta, viegli montējamie un nepūstošie „Cedral“ šķiedrcementa apdares dēļi
ir pievilcīgs un maz apkopes prasošs fasādes materiāls, kurš ar savām īpašībām pārspēj
PVC un koka apdares dēļus.
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„Cedral“ Sastāvs

Smiltis, ūdens, gaiss, cements, tekstilšķiedras, celuloze.
Viegli montējama, maz apkopes prasoša fasādes apdare
Šķiedru cements – tā ir mūsdienīga un dizaina nozīmē elastīga izvēle, kuru ir novērtējuši daudzi
arhitekti, unikālas fasādes. Vienkāršā celulozes, tekstilšķiedras, cementa un ūdens kombinācija
padara šo materiālu par vienu no ekoloģiskākajiem un universālākajiem celtniecības materiāliem, kas
šobrīd pieejami tirgū.

Ciets kā akmens, viegls kā koks
„Cedral“ daudzslāņainā škiedru struktūra dod materiālam iespaidīgu stiprību pateicoties tam
šķiedrcementa apdares dēļi var būt daudz plānāki nekā betons, kā arī tos ir viegli apstrādāt un
montēt.
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KO KA FA KT ŪRA S VIRS M A

L Ī DZ E N A V I RS M A

Kurš no „Cedral“ stiliem ir piemērot jums?
CEDRAL
„Skujiņā“ montējamajiem „Cedral“ apdares dēļiem ir piejami divi virsmas tipi gluds un ar
koka faktūru.

„Cedral Wood“

„Cedral Smooth“

CEDRAL CLICK
Lūdziet
bezmaksas paraugu
www.cedral.lv

Ar „Cedral Click“ sistēmu aprīkotajiem apdares dēļiem var veidot modernu un ilgspēlējošu
fasādi. Apdares dēļiem pieejami divi virsmas tipi gluds un ar koka faktūru.

„Cedral Wood“

Izmēri: 3600 x 186 x 12 mm
Materiāls: šķiedru cements
(EN 12467)

6

„Cedral Smooth“

Segums: ūdens bāzes akrila krāsa
Ugunsreakcijas klase: ugunsdrošs,
A2-s1, d0 (EN 13501-1)
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„Cedral“ krāsas
MINERĀLU SĒRIJAS SORTIMENTS

ZEMES SĒRIJAS SORTIMENTS

C01

Minerālu baltā

C51

Minerālu gaišā

C05

Minerālu maigā

C52

Minerālu siltā

C11

C56

Minerālu vēsā

C53

Minerālu pelēkā

C54

Antracīta

C50

Minerālu tumšā

C30

MEŽA SĒRIJAS SORTIMENTS

C07

Gaišā meža

C02

Meža maigā C08

Zemes dzeltenā C03

Zemes siltā

C32

Zemes maigā C14

Māla

Zemes oranžā C61

Zemes sarkanā

C55

Zemes pelēkā

C15

Okeāna pelēkā

OKEĀNA SĒRIJAS SORTIMENTS

Meža spilgtā

C57

Pavasara meža

C06

Okeāna zaļā

C10

Okeāna spilgtā C62

Okeāna zilā

CITAS KRĀSAS

C58
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Rudens meža

C59

Meža pelēkā C60

Meža biezokņa

C04

Tumšā meža

C18

Nakts okeāna

C19

Tumšā okeāna C31

Okeāna dzīlēs

CL21

RAL krāsu kodus var atrast lappusē www.cedral.lv

Brūnā
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„Cedral“ būs piemērots
katrai gaumei
Pieejama plaša, rūpnieciski uzklātu krāsu gamma, kas dod iespēju māju īpašniekiem un
arhitektiem radīt unikālu fasādi kura neprasa lielus uztrurēšanas izdevumus.
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Lieliski sader ar citiem
celtniecības materiāliem
Jumta kārba
Kārba pasargā jumta konstrukciju no vides iedarbības un putnu un kukaiņu iekļūšanas, bet
svarīgākais ir tās estētiskā funkcija. Tā „ierāmē“ ēkas jumtu, izceļot, tā izskatu. Tomēr kārba
atrodas augstu un grūti pieejamās vietās, tāpēc tās kopšana ir sarežģīta. Nepareizi izvēlēti
materiāli ātri zaudē sākotnējo izskatu, bet atjaunošanai nepieciešamas garas kāpnes.
Iesakām jumta kārbai izmantot „Cedral“ apdares dēļus, jo tiem piemīt šādas priekšrocības:
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• Viegla montēšana un kopšana pat grūti pieejamās vietās.
• Nepūst, nepelē, nevajag pārkrāsot, salīdzinot ar koka apdares dēļiem.
• Estētisks pabeigta jumta izskats.
• Ugunsizturība, izturība pret vides ietekmi.

Žogi
• Liela krāsu izvēle.
• Viegla apkope - nav nepieciešams tīrīt, pārkrāsot.
• Viegla montāža un pielāgošana jebkuram radošam risinājumam.
• Vienots dizains ar ēku – iespējams saskaņot ar fasādi.
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Viegli montēt
„Cedral“ var montēt pie 50 mm platām koka latām ar soli 600mm. Apdares
dēļus ieteicams stiprināt pie vismaz trim latām, uzlaižot mazākais 30 mm vienu
uz otra.

Piederumu sistēma
„Cedral“ piedāvā plašu fasādes profilu sortimentu. Profili ir pieejami tādās
pašās krāsās kā apdares dēļi. Visi profili ir viegli un ātri montējami.

Lūdziet
bezmaksas paraugu
www.cedral.lv
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www.cedral.lv
• Lejupielādējiet „Cedral“ montāžas instrukciju un tehnisko dokomentāciju.
• Atrodiet Jums tuvākās tirdzniecības vietas.
• Pasūtiet bezmaksas paraugus.
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Viegla montāža

UAB „Eternit Baltic“
J. Dalinkevičiaus iela 2H
85118 Naujoji Akmene, Lietuva

www.cedralsidings.com

Šis izdevums ir sagatavots, pamatojoties ar jaunākiem esošajiem datiem. Uzņēmums atstāj sev tiesības veikt produkta izmaiņas, pilnveidošanu un citas aktivitātes, Uzņēmums atstāj sev tiesības bez
iepriekšējā brīdinājuma izmainīt vai izņemt šeit esošo informāciju. Par konkrētiem izmantošanas noteikumiem jākonsultējas ar tehniskās apkopes nodaļu un jāvadās ar saistītiem standartiem un arī
prakses kodeksu. Dokumentā esošos fotouzņēmumus nevar uzskatīt par labas prakses rekomendāciju. Drukāšanas iespēju ierobežojumu dēļ precīzas krāsas atreferēt nav iespējams. Vēloties redzēt īstas
krāsas, griezieties pēc produktu paraugiem.

