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Fot. CEDRAL CLICK

Poznaj alternatywę dla
tradycyjnych rozwiązań
Struktura drewna i znakomite
właściwości włóknocementu
Deska CEDRAL spełnia wszelkie wymogi, jakie stawiają
wobec materiałów elewacyjnych założenia nowoczesnego
budownictwa. Deski elewacyjne CEDRAL mogą być stosowane
jako systemy elewacyjne na wszystkich rodzajach konstrukcji,
zarówno na nowych budynkach, jak i remontowanych.
CEDRAL sprawdza się nie tylko jako kompletny system
fasadowy,

ale

również

jako

system

wykończeniowy

obejmujący fragmenty elewacji i konstrukcji dachowej,
których regularna konserwacja jest niezwykle trudna. Dlatego
nasz produkt z powodzeniem może być wykorzystywany jako
alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań z drewna.

Fot. CEDRAL SMOOTH CLICK

Przełam monotonię elewacji
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Doskonała estetyka
Dzięki strukturze naturalnego drewna
oraz szerokiej palecie barw deska
CEDRAL stanowi atrakcyjną alternatywę dla
innych wykończeń elewacyjnych.

 
Odporność na czynniki zewnętrzne
Powierzchnia deski elewacyjnej CEDRAL jest
odporna na wiele szkodliwych czynników atmosferycznych, gnicie oraz ataki szkodników
i owadów.
 
Optymalna izolacja cieplna
Nasz produkt gwarantuje utrzymanie docieplenia zawsze w suchym stanie. Pozwala to
utrzymać właściwości materiału izolacyjnego.

 
Niskie koszty utrzymania
Deska CEDRAL dzięki warstwie kryjącej nie
wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych. To sprawia, że koszty utrzymania elewacji są niezwykle niskie.

 
W ysoka stabilność wymiarowa
Deska CEDRAL zachowuje swoje perfekcyjne
właściwości nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych i po wielu latach
użytkowania.

 
Niepalność
Produkt w całości wykonany jest z niepalnego i bezpiecznego materiału, który nadaje się
do stosowania w budynkach każdego rodzaju
na dowolnej wysokości.
 
Neutralność wobec środowiska
Produkt został wykonany z włóknocementu – materiału budowlanego przyjaznego dla
środowiska. Nie zawiera i nie emituje szkodliwych gazów.

 Szybki i łatwy montaż
Deski elewacyjne CEDRAL można mocować
na podkonstrukcjach zarówno drewnianych,
jak i aluminiowych przy stosowaniu rożnych
wzorów układania.

Fot. CEDRAL SMOOTH CLICK

Doskonały wybór na lata
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Poznaj bogatą paletę barw
Uwolnij moc wyobraźni i stwórz swoją
wymarzoną elewację.
Dzięki desce CEDRAL w kolorze naturalnym, którą możesz
pomalować

na

dowolny

kolor,

przełamiesz

wszelkie

ograniczenia elewacji z tynku i cegły. Możesz również
skorzystać z naszych propozycji i wybrać coś dla siebie
z 4 barwnych kolekcji.
Nasze rozwiązania pozwalają zaspokoić gusta najbardziej
wymagających, a dopasowanie koloru elewacji budynku, jak
i kolorystyki wnętrza jest znacznie ułatwione. Spełnianie
marzeń nigdy wcześniej nie było tak proste.

Fot. CEDRAL CLICK

Uwolnij moc wyobraźni
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C 00
Naturalny

Skalna wędrówka

C 01
Biały

C 51
Srebrny

C 05
Szary

C 52
Perłowy

C 56
Stalowy

C 53
Ołowiany

C 54
Szaro-beżowy

C 50
Czarny

C 02
Beżowy

C 08
Piaskowo-żółty

C 57
Lniany beż

C 58
Oliwkowy

C 59
Kwarcowy

C 60
Antracytowy

C 04
Ciemnobrązowy

C 03
Szaro-brązowy

C 55
Krzemowy

CL 104
Jasny dąb

C 32
Pomarańczowo-brązowy

CL 105
Ciemny dąb

C 30
Brązowy

C 61
Szwedzka czerwień

C 62
Szaro-niebieski

C 15
Ciemnoszary

C 18
Szary łupek

C 31
Zielony

Pustynny szlak

C 07
Kremowo-biały

Jesienny koktajl

C 11
Beżowo-żółty

Oceaniczna głębia

C 10
Zielono-niebieski

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na zastosowane techniki drukarskie mogą różnić się od rzeczywistych, w związku z czym należy traktować je poglądowo.
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Fot. CEDRAL

Fot. CEDRAL CLICK

Fot. CEDRAL CLICK

Odkryj nieograniczone możliwości
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PAMIĘTAJ
Na 10 m 2 powierzchni
z desek CEDRAL potrzebujesz:

18 sztuk deski CEDRAL
126 sztuk wkrętów
20 mb taśmy uszczelniającej z PCV

Podbitka
Deska szczytowa

Elewacja niepowtarzalna
i ponadczasowa

Podane wyliczenia mają charakter przykładowy,
dokładne wyliczenia należy wykonać uwzględniając
rzeczywisty wymiar budynku.

Ściana szczytowa
Deska czołowa

Delikatna faktura drewna cedrowego
daje zaskakujący efekt wizualny.
Ościeże

Deska elewacyjna CEDRAL polecana jest szczególnie do
domów, w których mają zastosowanie elementy drewniane.

Balustrada

Montowana jako deskowanie na zakładkę lub na tzw. mijankę
sprawia, że budynek posiada naturalną elewację.
Ze względu na niskie koszty konserwacji i odporność na gnicie
deska może być stosowana do wykończeń: fasad, szczytów,
okiennic, podsufitów lub kominów. CEDRAL doskonale
sprawdza się również jako elementy ogrodzeń, parkanów

Pas międzyokienny

Elewacja

lub wykończeń pasów okołookiennych.
Wykończenia fasady deską CEDRAL pozwalają, nie tylko na
wpasowanie się w dowolny styl architektoniczny budynku,
ale również na spełnienie wszelkich kreatywnych rozwiązań
w projektowaniu elewacji. Deska świetnie komponuje się

Narożnik

Ościeże

z prawie każdym innym materiałem elewacyjnym.

Gdy naturalny wygląd ma znaczenie
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Dom jednorodzinny / Arch.: scprl Arch. Urb. Valentiny & Associés / CEDRAL C 02 beżowy
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Materiał

wysokiej jakości autoklawowany włóknocement (PN-EN 12467)

Klasa materiałów budowlanych

niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1)

Powłoka

kryjąca powłoka ze strukturą drewna cedrowego,
wysokiej jakości warstwa akrylowa, hydrofobizowana

Format

3.600 x 190 mm

Grubość

10 mm

Powierzchnia

0,684 m2

Powierzchnia
użytkowa

zakład 30 mm,
montaż na zakładkę,

0,576 m2/ deska

montaż z otwartymi fugami
np. 4 mm

0,828 m2/ deska

Ilość / paleta

144 szt.

Waga deski

11 kg

Waga / m2

16,1 kg

Waga palety

1584 kg

Mocowanie na podkonstrukcji drewnianej

wkręty do niewidocznego mocowania, wkręty do widocznego
mocowania w kolorze deski, gwoździe

Zastosowanie

elewacje wentylowane na różnych typach budynków,
budownictwo szkieletowe, podbitka dachowa, deska czołowa,
parkany, ogrodzenia

Kolorystyka

1 kolor naturalny (niemalowany)
29 desek malowanych

Fot. CEDRAL

Znakomite właściwości
14

15

