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Aegumatud fassaadid
Naturaalse puidu mustreid kordavad, lihtsalt paigaldatavad ja 
kõdunemiskindlad tsementvoodrilauad Cedral on võluv ja vaid vähest 
hooldust nõudev fassaadiviimistlusmaterjal, mis oma omadustelt nii 
PVC - kui ka puitvoodrilaudu ületab.
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Cedrali koostis

Lihtsalt paigaldatav ja vähest hooldust nõudev 
fassaadiviimistlus

Kiudtsement on moodne ja disaini mõttes paindlik valik, mida paljud arhitektid kordumatult 
kaunite fassaadide loomisel kõrgelt hindavad. Tselluloosi, tekstiilikiu, vee, liiva ja tsemendi lihtne 
kombinatsioon muudab selle toote üheks kõige keskkonnasõbralikumaks ja universaalsemaks 
ehitustoodete turul. 

Tugev kui kivi, kerge kui puit

Cedral voodrilaudade unikaalsus peitub materjali kiudude mitmekihilises struktuuris, mis tsementi 
ja teisi aineid kinni peab, tagades nii materjali tugevuse. Samas tähendab see, et antud materjal võib 
olla betoonist palju õhukesem. Kiudtsement on ka hõlpsasti töödeldav, mis tähendab, et seda on 
näiteks lihtne lõigata.

Liiv, vesi, õhk, tsement, tekstiilikiud, tselluloos.
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Missugune Cedrali stiil Teile sobib?

C E D R A L 

Traditsioonilisel viisil ehk ülekattega paigaldatavad voodrilauad Cedral on kahte tüüpi 
pinnaga: kas puitu imiteeriva faktuuriga või siledad.

 Cedral Wood  Cedral Smooth

 Cedral Wood                                 Cedral Smooth

C E D R A L  C L I C K 

Voodrilauad Cedral Click paigaldatakse üksteise kõrvale, luues nii moodsaid ja 
tänapäevaseid fassaade. Võimalik on kahte tüüpi pinnaviimistlus.

S I L E  P I N D

Kattematerjal: veepõhine akrüülvärv Ehitusmaterjali 
klass: tulekindel, A2-s1, d0 (EN 13501-1)

Mõõtmed: 3600x188x12 mm 
Materjal: kiudtsement 
(EN 12467)
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Cedrali värvitoonid
Ajahambale vastupidavad voodrilauad Cedral on saadaval naturaalses värvitoonis (värvimata), värvimiseks ette valmistatuna või tehases 
värvituna. Valida saab ka 2 peitsitud puidu värvitooni.
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C01                   Mineraalvalge C51                   Hele mineraal C05                     Õrn mineraal C52                     Soe mineraal

C56                  Külm mineraal C53                       Mineraalhall C54                             Antratsiit C50                 Tume mineraal

M E T S A  V Ä R V I S A R I

C07                           Hele mets C02                             Õrn mets C08                              Ere mets C57                 Kevadine mets

C58                  Sügisene mets C59                            Hall mets C60                        Sügav mets C04                         Tume mets

M I N E R A A L I D E  V Ä R V I S A R I



Värvitoonide RAL-süsteemi koodid on ära toodud veebilehel www.cedral.ee 9

C11                        Maakollane C03                             Õrn maa C14                                       Savi C55                               Maahall

C30                              Soe maa C32                           Maaoranž C61                        Maapunane

O O K E A N I  V Ä R V I S A R I

C06              Ookeaniroheline C10                        Ere ookean C62                   Ookeanisinine

C18                      Öine ookean C19                   Tume ookean C31                   Sügav ookean

C15                     Ookeanihall

M A A  V Ä R V I S A R I

BL21                                Pruun

TEISED VÄRVID
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Cedral sobib igale maitsele
Cedrali voodrilauad sobivad suurepäraselt nii vanade hoonete 
renoveerimiseks kui ka uusehitiste viimistlemiseks. Valida saab paljude 
värvitoonide seast, seega on majaomanikel ja spetsialistidel võimalus 
kordumatuid ja vaid vähest hooldust nõudvaid fassaade luua.
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Sobivad suurepäraselt kokku 
teiste ehitusmaterjalidega
Katuse tuulekast

Tuulekast kaitseb katusetarindit ümbritseva keskkonna mõjude eest ning lindude ja 
putukate pääsemise eest katusealusesse, kuid selle kõige tähtsamaks funktsiooniks on 
esteetika. Tuulekast raamib hoone katust, rõhutades selle ilu. Siiski asub see katuseelement 
kõrgel, raskesti ligipääsetavas kohas, mis muudab ka hooldamise keeruliseks. Valesti valitud 
materjalid kaotavad oma algse väljanägemise ruttu, uuendamiseks aga on vaja pikka redelit. 
Voodrilaudu Cedral soovitame tuulekasti katmiseks kasutada järgmiste eeliste tõttu: 

• lihtne paigaldus ja hooldus ka katuse raskesti ligipääsetavates kohtades;
• ei mädane ega hallita, ei ole vaja üle värvida nagu puidust voodrilaudu;
• katuse esteetiline ja lõpetatud välimus;
• tulekindlus ja vastupidavus keskkonnamõjudele.

Piirdeaiad 

• Lai värvivalik.
• Lihtne hooldus: ei ole vaja puhastada ega üle värvida.
• Lihtne paigaldamine ja kohandamine igasuguste loominguliste lahendustega.
• Ühtlane välimus: võimalus fassaadiga kokku sobitada.
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Lihtne paigaldamine
Cedrali voodrilaudu on lihtne paigaldada vähemalt 50 mm laiustele puidust 
aluslattidele, jättes lattide vahele maksimaalselt 600 mm laiused vahed. 
Voodrilauad tuleb kinnitada vähemalt 3 aluslatile ja ülekattega vähemalt 30 mm.

Lisatarvikute süsteem
Cedral pakub ka laia fassaadiprofiilide valikut. Need profiilid on voodrilaudade 
värvi, seepärast näeb fassaad välja ühtlane ja lõpetatud ning sellel ei ole 
kokkusobimatuid elemente. Cedrali profiilid on kiiresti ja lihtsalt paigaldatavad 
ning kergesti vormitavad.

www.cedral.ee 
• Laadige internetist alla Cedrali brošüür, paigaldusjuhend, tehniline 
dokumentatsioon ja muud huvitavad materjalid.
• Leidke lähimad müügikohad.
• Tellige tasuta näidiseid internetist.
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Käesolev väljaanne on koostatud uusimate olemasolevate andmete alusel. Ettevõte jätab endale õiguse käesolevat teavet toote muutmise, täiustamise ja teiste tegurite osas ilma ette hoiatamata 
muuta või kõrvaldada. Konkreetsete kasutustingimuste osas tuleb konsulteerida tehnilise järelvalve osakonnaga ning juhinduda vastavatest standarditest ja hea tava koodeksist. Väljaandes kujutatud 
fotosid ei tohi pidada hea tava kohasteks soovitusteks. Trükivõimaluste piiratuse tõttu ei ole täpseid värvitoone võimalik edasi anda. Täpsete toonide nägemiseks tellige, palun, toote näidised.
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Käesolev väljaanne on koostatud uusimate olemasolevate andmete alusel. Ettevõte jätab endale õiguse käesolevat teavet toote muutmise, täiustamise ja teiste tegurite osas ilma ette hoiatamata 
muuta või kõrvaldada. Konkreetsete kasutustingimuste osas tuleb konsulteerida tehnilise järelvalve osakonnaga ning juhinduda vastavatest standarditest ja hea tava koodeksist. Väljaandes kujutatud 
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+372 534 49170
info@eternit.ee
www.cedral.ee

UAB „Eternit Baltic“
J. Dalinkevičiaus g. 2H
85118 Naujoji Akmenė, Leedu


