tervezői szabadság

SZÉP FORMÁK, SZÍNPOMPÁS HOMLOKZATOK,
HOSSZÚ ÉLETTARTAM
Cedral szálcement homlokzatburkolat

A Cedral burkoló lapok szín- és formaválasztékának
és kiegészítő elemeinek köszönhetően változatos és
kreatív, színpompás és egyedi homlokzatok készülhetnek.
Szerkezetileg az átszellőztetett homlokzatburkolatok kínálta előnyök mellett a Cedral homlokzati
lapok kiválóan alkalmasak íves felületek burkolására is.
A Cedral családi- és társasházak burkolataként is
kiválóan alkalmazható: könnyen szerelhető, hosszú
élettartamú és gyakorlatilag nem igényel utólagos
karbantartást.
A Cedral homlokzati lapok természetes alapanyagok felhasználásával, minőségi szálcementből
készülnek.
Így ez az anyag megfelel a mai trendeknek:
környezetbarát, ökölógiai lábnyoma csekély.

30 ÉV MINŐSÉGI GARANCIA
A gyártó az érvényes nemzetközi és hazai
szabványoknál, előírásoknál szigorúbb feltételek
között végzi a gyártást. Így biztosak lehetünk a
tartós minőségben. Éppen ez támasztja alá az írásban ígért hosszú garanciális időt.

10 ÉV SZÍNGARANCIA
A Cedral homlokzatburkolatok felületénel rendellenes színelváltozásaira és a bevonat leválására a
cég a piacon egyedülálló módon, írásban 10 év
garanciát vállal.
De az épület változatlan szépségű burkolataiban
több mint 10 évig gyönyörködhetünk!

SZÍN ÉS FORMA VÁLTOZATOSSÁGA
A Cedral burkolatok színeinek és formáinak köszönhetően, a legkülönfélébb beruházói és tervezői
elképzelések valósíthatók meg.
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Vonzó forma és sokoldalú funkció

A Cedral burkoló lapok alkalmazása során az építész
fantáziájának szinte semmi nem szab határt. Különösen olyan feladatok esetén, ahol a kreativitásnak és a
színeknek fontos szerep jut, mint például egy óvodánál, ahol az egyik szép feladat a megfelelő színös�szetétel megalkotása.
De játszhatunk az irányokkal is: izgalmas látványt
nyújtanak a Cedral lapok a homlokzaton függőlegesen
elhelyezve.
A fantázia birodalmába kalauzoló épületek külső
világához és térformáihoz a Cedral homlokzatburkolati rendszerek korlátlan lehetőségeket kínálnak.

Cedral Classic
nyomott famintával

Cedral Classic
Anyag
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Cedral Classic
sima felülettel

Cedral Click
nyomott famintával

Cedral Click
sima felülettel

Cedral Click
Szálcement MSZ EN 12467

Méret

3600 x 190 mm

3600 x 188 mm

Vastagság

10 mm

12 mm

Felület

Nyomott famintával vagy enyhén strukturált sima
felülettel

Éghetőségi
besorolás

Nem éghető (A2-s1 d0 szabvány szerint MSZ EN
13501-1)

Öko-egyensúly

Összhangban az ISO 14025
szabvánnyal
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Akár új, akár régi

A Cedral klasszikus eleganciája kiválóan mutat különféle stílusú új épületek homlokzatán, de régi épületek
felújításához is megtalálható a választékban a megfelelő - akár csak az épület egyes részein megjelenő
díszítő betétként is jól mutat.

kémény

oromszegély
tetőablak
oromburkolat
homlokzat
ereszburkolat

kerítés
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díszítőbetét

kocsibeálló
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Építőanyag jövőképpel

A minőség mindenek felett

Modern vagy klasszikus formavilágú épületek
homlokzatán, esetleg más szerkezeti elemein gyakran
megjelennek a faburkolatok.
A fa az építőipar gyakran használt anyaga, egyidős az
építészettel.
Természetes szépsége megkérdőjelezhetetlen.
Ám ez múlandó szépség: hiszen a fa, különböző
kezelés mellett sem időjárásálló és folyamatos karbantartást igényel (3-5 évente felületkezelni kell).
Karbantartás nélkül nem védi az épületet és nem okoz
esztétikai élményt sem.
A Cedral homlokzatburkoló lapok látványukat
tekintve megtévesztésig hasonlítanak a faburkolatokhoz, ám azzal ellentétben kifejezetten ellenállóak
és nem igénylik a karbantartást. A fával ellentétben a
Cedral nem repedezik és nem vetemedik, nem korhad,
a festék nem pereg le róla.
És még egy fontos szempont: nem ég, így védi az
életünket, épületünket, szeretteinket és vagyontárgyainkat.

egyedi színválaszték

Termékjellemzők:
UV- és ütésálló

gazdaságos kivitelezés

nem éghető
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széles színválaszték

könnyű szerelhetőség
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Tradicionális szépség

Vízszintesen egymásra lapolt burkolat

A vízszintes fektetés esetén a lapok látványukban a
hagyományos, és talán a legegyszerűbb fűrészáru, a
deszka látványát idézik - jellegében és megjelenésében is annak is két típusát, a gyalult és a gyalulatlan
„szőrős” deszkát. Méretei is arra hasonlítanak leginkább. Az elemek hossza 360 cm, a szélessége 19 cm,
a vastagsága pedig 1 cm. Utóbbi már a szálcement
előnyős tulajdonságainak és rugalmasságának
köszönhető. A Classic lapok vízszintesen egymásra
lapolva kerülnek elhelyezésre, így a rögzítések rejtve
maradnak.

Vízszintes Cedral Classic nyomott famintával

10

Fiatalos lendület

Függőlegesen egymásra fedett burkolat

A Cedral Classic lapok függőlegesen is elhelyezhetők
úgy, hogy a két alsó lapra egy harmadik takar rá, így
azok elhelyezése kétsoros. A Cedral lapok függőlegesen történő elhelyezése és a színezett lapok textúrája
különleges optikai mélységet adnak a homlokzatnak.
A lapoknak nem csak a felülete, hanem oldalélei is
időjárásálló és színtartó bevonattal vannak ellátva.
A felső sorban lévő lapokat látszó színre festett
csavarok rögzítik, így a szerelés után az alsó rögzítő
elemek természetesen nem látszanak, míg a szegek a
látvány természetes részei.

Függőleges Cedral Classic nyomott famintával

11

Click, tökéletes illeszkedés
Finom látvány

Vízszintes Cedral Click nyomott famintával

Függőleges Cedral Click nyomott famintával

A Cedral Click homlokzati lapok két hosszanti oldalukon élükön mart felületűek, látványukban egy
finoman megmunkált szerelt burkolat hatását keltik.
Ez a modell fa mintázatával jellegében és megjelenésében a lambéria burkolatra emlékeztet, sima felületű
változata azonban inkább modern, minimalista sávos
burkolatot alkot.
Méretei: hossza 3600 mm, szélessége 188 mm és a
vastagsága 12 mm.

Egyszerű szerelhetőség
Cedral Click rögzítő elem csavarral
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Szerelt átszellőztetett homlokzatburkolatok
Gazdasági, műszaki és élettani előnyökkel

A Cedral homlokzati lapokkal burkolt épület a helyesen kialakított szerelt homlokzatburkolatú épületek
előnyeit kínálja: se a téli, se a nyári nagy hőmérsékletkülönbségek nincsenek az épületre nagy hatással.
Az eredmény az épületen belüli kellemesen egyenletes hőmérséklet, a fűtési költségek megtakarítása,
és a hőhidak létrejöttének megakadályozása, ami a
gazdasági előnyök mellett kellemes lakóklímát is
biztosít.
A szerelt átszellőztetett burkolatok szerepet játszanak a pára épületből történő kivezetésében, így a
páralecsapódás okozta hőhídképződés és penészedés
elkerülésében.
Az átszellőztetett homlokzat a zajjal szemben is hatékony védelmet kínál. A hanghullámok jelentős része
visszaverődik a homlokzatburkolati elemekről, a maradékot pedig a szigetelőréteg nyeli el.
Ezáltal a zajterhelés 7 dB-nyi csökkenése is elérhető.
■ külsőfal
■ alap

Látható az energia pazarlás
a nem megfelelő homlokzati
szigetelésnél

■ tető
■ szellőzés
■ nyílászáró

46 %
20 %

Helyesen kialakított
homlokzattal hőszigetelés
Cedral szerelt
homlokzati rendszerrel

16 %

13 %
5%

Hőveszteség egy tipikusan régi épületnél
Teherhordó falszerkezet

Vázszerkezet
Szigetelés

CEDRAL
homlokzati lapok

Hőmozgás
A nedvesség
távozhat

Szellőző légrés

Szerelt átszellőztetett
működési elve
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homlokzatburkolat
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Cedral passzívház

A Cedral homlokzatburkolattal készült épületek nem
csak szépek, de gazdaságosak és egyben környezettudatos választást is jelentenek.
Más előnyök mellett az átszellőztetett homlokzatburkolatok rétegrendjében igény szerint elhelyezhető
akár a passzívház követelményt kielégítő vastagságú
hőszigetelés is.
E gazdaságossági szemponton kívül fontos előny
tartósság és a hosszú élattartam.

Éves energiafogyasztása a lakóépületnek
75 KWh/m²/év

-80%

15 KWh/m²/év

normál
családi ház
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passzív
családi ház
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A Cedral színt visz környezetbe

A széles színskála, a felület és formavilág az egyedi
elképzelések megvalósításának tárházát kínálja.
Legyen szó modern vagy klasszikus homlokzatburkolatról több szín is illeszkedni fog hozzá.
Színek:

C07

C02

C52

C14

C55

C32

C01

C05

C51

C10

C06

C15

C54

C53

C18

C03

C11

C08

C56

C57

C58

C59

C60

C61

Az ittt bemutatott színek csak tájékoztatásul szolgálnak, a végleges szín kiválasztását termékminták
segítik. Egyedi színek külön kérésre már minimális
átvételi mennyiségtől is rendelhetők.
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C30

C31

C04

C50

C62

Cégfilozófiánkban nagy hangsúlyt fektetünk a személyes konzultációra, szaktanácsadásra.
Bármilyen szokatlan elképzelésével, rendkívüli
kérésével forduljon hozzánk bizalommal.
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CRLT-Solution Kft.
1042 Budapest, Árpád utca 56.
info@crlt-solution.hu
www.crlt-solution.hu
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