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CEMBRIT PATINA DESIGN LINE

Creativiteit is 
van alle tijden. 



CEMBRIT PATINA DESIGN LINE

Wist u dat het woord façade oorspronkelijk is afgeleid van het Latijnse woord ‘facies’? De gelijkenis met het Engelse 

woord ‘face’ (gezicht) is niet toevallig. De gevel is letterlijk het ‘gezicht’ of ‘visitekaartje’ van een gebouw. Het deel 

dat als eerste in het oog springt. In de wetenschap dat mensen heel vaak oordelen op basis van de eerste indruk, is de 

gevel dan ook een van allerbelangrijkste expressievormen voor tal van bouwheren en architecten. 

Neolithische grotschilderingen tonen aan dat de behoefte aan artistieke expressie rond de eigen woning al onstond 

van zodra mensen voor een langere periode aan een ‘thuis’ gehecht geraakten. En dat de muurpartijen van een 

gebouw – zowel binnen als buiten – niet alleen heel wat vertellen over de bouwheer en de architect, maar ook over het 

gebruik van het gebouw, én de omgeving of de stad waarin het zich bevindt.  

Inspiratie is daarbij net zo divers als het leven zelf. Elk ontwerp weerspiegelt de context van de traditie, cultuur of 

natuur waarin het werd geboren. En tegelijkertijd valt het op dat écht  sensationele architectuur altijd een individuele 

signatuur laat zien, nauw verbonden aan de creativiteit van het ontwerp.

Creativiteit is 
van alle tijden. 
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Kleuren, texturen en materialen geven een gevel zijn eigen expressie. Ze zijn dan ook 

bepalend voor het karakter dat een gebouw uitstraalt.  Vezelcement is daarbij een 

materiaal dat bij uitstek véél verschillende mogelijkheden biedt. Het kan de rigide look 

van steen aannemen, maar zich even goed luchtig rond een gebouw laten ‘wikkelen’, 

desgewenst in een elegante snit versneden. Zo leent dit veelzijdige én onbrandbare 

materiaal zich uitstekend om de vormgeving van heel diverse gebouwtypes te 

ondersteunen. 

Ontwerpparameters 
van de gevel. 

De geraffineerde moderne toepassingen van vezelcement openen een wereld aan 

nieuwe creatieve mogelijkheden. Van gevelbekleding voor hoogbouw tot ongebreidelde 

geometrische vrijheid om patronen en ornamenten te creëren… Dankzij een doordachte 

formaatkeuze harmonieert de gevelbekleding wonderwel met de proporties van het 

gebouw. 

Door het kleurontwerp van de gevel als specifiek designelement te benaderen, kunt 

u als architect uw gebouw aanpassen aan de context en omgeving waarin het zich 

bevindt. Symbiotisch of net contrastrerend? Met uw kleurkeuze drukt u niet alleen een 

persoonlijke visie of smaak uit, maar gaat u ook een interactie aan met de esthetiek van de 

wijk.

Naast vorm en kleur, bepaalt ook de textuur van een gevel in belangrijke mate de

beleving en uitstraling van een gebouw. Kiest u voor glad gelakt, gekorreld, opgeruwd

of met reliëf? 

Tot slot biedt ook de voegindeling mogelijkheden om accenten te leggen in de 

gevelpartij, de vorm en het proportionele uitzicht van uw gebouw. De plaatsing van de 

voegen beïnvloedt het uiterlijk van het bouwobject én ze laat het gebouw er nog vitaler, 

dominanter, soberder of net functioneler uitzien. 

VERFIJNING TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
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Zelfs in het klassieke modernisme zijn details een essentieel onderdeel van de 

architecturale esthetiek. Versieringen, kleuren, materialen en verhoudingen creëren 

de ‘grain’, patina, lichteffecten of contrasten, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het 

ontwerp niet vervalt in nietszeggend functionalisme. 

Precies daarom heeft ornamentatie doorheen de hele cultuurgeschiedenis – zelfs 

in de meest puristische periodes – haar plaats gehad, meestal in de vorm van een 

repetitieve en abstracte versiering. Door het gebruik van hedendaagse technieken kan 

de architectuur vandaag zowel functioneel als decoratief steeds sterker inspelen op de 

specifieke eigenschappen van elk materiaal. 

Binnen de ornamentatie is er een onderscheid tussen geometrische en abstracte 

motieven enerzijds, en botanisch en naturalistisch gestileerde motieven anderzijds. 

De basisontwerpprincipes zijn symmetrie en herhaling. Bandornamenten of friezen 

worden in rijvorm opgevat. Andere patronen strekken zich dan weer vlakvullend uit 

in verschillende richtingen. Tal van klassieke versieringen vinden hun oorsprong in 

de Griekse oudheid, met bijvoorbeeld de geometrische meanderfries en later de 

gestileerde plantvormen zoals het acanthus- en palmblad. Basiselementen zoals deze 

zijn doorheen de eeuwen voortdurend gereproduceerd en aangepast in functie van 

nieuwe ideeën en toepassingen.

Ontwerpparameters 
van de ornamenten
ORNAMENTEN BRENGEN EEN GEVEL TOT LEVEN ACCENTEN LEGGEN OF AANDACHT TREKKEN

Ornamenten onderscheiden zich van figuratieve afbeeldingen door hun focus op 

het decoratieve. Door hun tweedimensionale karakter creëren ze geen illusies in tijd 

en ruimte, en zijn ze verstoken van beweging. Wel zijn ze vaak heel naturalistisch en 

sculpturaal. Ze kunnen heel abstract zijn, gestileerd of net plastisch, en contrasteren met 

elkaar in hun toepassing. Versieringen hebben een impact op afzonderlijke elementen of 

vormen én op de verhouding ertussen. Ze gaan een relatie aan met het volume waarop 

ze figureren: ze kunnen het accentueren, structureren, opvullen of inlijsten. Het medium 

definieert het karakter van het ornament, of net andersom. Met name in de architectuur 

bepalen de intensiteit en densiteit van de ornamenten de verhouding die wordt 

aangegaan met de dragende component of structuur.

ORNAMENTEN IN DE ARCHITECTUUR
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Al sinds het begin der tijden heeft de mens behoefte gehad om zijn leefomgeving te verfraaien. Religie, status en macht 

zijn daarbij van oudsher belangrijke drijfveren geweest. Hieronder schetsen we kort de ontwikkeling van de ornamentiek 

doorheen de geschiedenis. 

OUDHEID

Typische motieven in het oude Egypte waren dieren, mensen, lettertekens of geometrische patronen. Veel 

voorkomende plantmotieven waren lotus en papyrus. Geometrische patronen bedekten ook hele gevels of werden in 

clusters gerangschikt. In de oud-Griekse architectuur zien we niet alleen ornamenten in het ontwerp van kapitelen, maar 

ook figuratieve reliëfvoorstellingen in friezen of tempelfrontons. Typische motieven zijn klimop- en acanthusbladeren, 

(golvende) ranken, palmetten en meanders. In het Hellenisme en later in het Romeinse Rijk werd de afbeelding 

van mensen en dieren (putti, mythische wezens of vogels) nog belangrijker. Plantmotieven waren voornamelijk 

acanthusbladeren, laurier, druiven en druivenbladeren. Zuilen worden steeds meer als decoratief element gebruikt.

MIDDELEEUWEN

De middeleeuwse kunst en architectuur heeft de ontwikkeling van ornamenten sterk beïnvloed. Uit de rankvormige 

dierlijke en botanische ornamenten in de tijd van de Grote Volksverhuizing ontwikkelden zich verschillende trends 

in Europa. In de Karolingische kunst waren het palm- en acanthusblad belangrijke motieven. In dezelfde periode 

vertoonden Keltische en Noorse ornamenten dan weer vooral dierenafbeeldingen en vlechtpatronen. Met de overgang 

naar de gotiek wordt maaswerk het bepalende ornament in de architectuur. Naturalistische plantenversieringen 

contrasteren met de geometrisch-abstracte elementen van het maaswerk. In de late middeleeuwen wordt de 

bladversiering steeds complexer.

 

Geschiedenis en tijdperken 
van de ornamentiek
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RENAISSANCE

De herontdekking van de geschriften van Vitruvius zorgde in de 15e eeuw voor een intense heropleving van oude 

kunst en architectuur in Italië. De oude vormen en versieringen verdrongen snel de middeleeuwse vormen. De snelle 

ontwikkeling van de architectuur concentreerde zich op zuilenrijen en algemene ontwerpprincipes.

De als losse patronen voor ambachtslieden uitgegeven siergravures geven een goed beeld van de ontwikkeling van de 

sierstijl ten noorden van de Alpen. Veelvoorkomende otieven zijn reproducties van antieke elementen zoals palmetten, 

slingers, urnen, balusters, kandelaars en andere architectonische elementen.

Ook de arabesk herleefde in de Renaissance en bleef een motief dat herhaaldelijk werd gebruikt in verschillende stijlen 

tot na de barokperiode.

BAROK EN ROCOCO

In Europa domineren delicate blad- en lintstijlen de hele eerste helft van de 18e eeuw. De nog meer strikt plantaardige 

Régence-stijl luidt de lichtheid en elegantie van de rococo in. De rococo-rocaille van sierlijke ranken en linten die 

in het oppervlak zijn verweven, brengt vernieuwing met zijn schelpvormen en buigt de ruimtelijke invulling om naar 

asymmetrische, onbegrensde elementen die vrijelijk uitdijen in de lege ruimte.

Het einde van de 18e eeuw wordt gekenmerkt door overgangsvormen tussen rococo en classicisme. Alle afzonderlijke 

elementen worden weer overzichtelijker gerangschikt in slingers en vlechten.

CLASSICISME

Classicistische invloeden brachten tussen 1800 tot 1815 elementen uit de Egyptische, Griekse en Romeinse oudheid 

terug naar de voorgrond. Antieke ornamenten zoals lauwerkransen, palmetten, ei-en-tong (Cymatium), rozetten en 

meanders werden in gereduceerde vorm gebruikt.

Later in het classicisme moest dit ideaal van soberheid, helderheid en eenvoud plaatsmaken voor een verrijking met 

individuele motieven. Doorheen de hele 19de eeuw en zelfs later bleef het classicisme bestaan naast andere stijlopties 

die, onder één noemer gevat als het historisme, verschillende stijlen en dus ook verschillende vormen van ornamentiek 

omarmden.

8O R N A M E N T E N  I N  D E  A R C H I T EC T U U R



VAN KUNST EN NIJVERHEID TOT MODERNISME

De Arts and Crafts Movement, Art Nouveau of Jugendstil was van het begin van de 19de tot de 20ste eeuw een heel 

bepalende periode voor de architectuur. Versiering en decoratie bereikten hier een hoogtepunt tot kort voor de Eerste 

Wereldoorlog.

Vanaf het einde van de jaren 1910 brachten architecten als Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius en Aalto het 

motto van Louis Sullivan in de praktijk: “Form follows function”. Een van de knooppunten voor modernistisch design 

- ook wel bekend als “International Style” - was het Bauhaus, dat tot 1934 diende als een plaats van uitwisseling en 

inspiratie voor veel Europese kunstenaars en architecten.

Na 1945 bleven de modernisten de toon zetten. Vezelcement kende een sterke opgang, en tegelijkertijd verdween 

ornamentatie als ontwerpprincipe bijna 40 jaar lang quasi volledig uit de architectonisch ontwerpvisie.

DE 21E EEUW – DE HEROPLEVING VAN DE ORNAMENTATIE

Beginnend met het postmodernisme en ten slotte met de digitale revolutie, speelt het ornament opnieuw een 

belangrijke rol in de huidige designtrends.

Het ornament heeft als antropologische contante zijn plaats herwonnen, en wordt in de moderne tijd gezien als een 

cultuuroverschrijdend functioneel grafisch element, dat perfect past binnen de context van de globalisering van 

communicatieprocessen. Beroemde protagonisten van de heropleving van de stedelijke architectuur zijn de Baselse 

architecten Herzog en de Meuron.

9O R N A M E N T E N  I N  D E  A R C H I T EC T U U R



CEMBRIT PATINA DESIGN LINE

Cembrit en vezelcement staan voor vernieuwende bouwmethoden, die de architect toch 

toelaten om met zijn ontwerp naar de tijd van vóór het pure functionalisme te reizen. 

Modernistische architecten en product-designers maakten aan het begin van 

de 20ste eeuw een ommezaai van ornamentatie naar een radicale “form follows 

function“-benadering.

Vandaag werpen ornamenten weer een nieuw licht op de architecturale visie. Ze worden 

nog vaak achterwege gelaten omwille van de kostenbesparing of de complexiteit van 

de gevelconstructie. Maar met Patina Signature reikt Cembrit nu een economische 

oplossing aan, die moeiteloos in de bouwplannen past en de symbolische kracht van 

modrne gevelornamentatie weerspiegelt. 

Cembrit combineert de “form follows function” gedachte met de traditie van de 

ornamentiek.

Een goed ontworpen ornament creëert visuele verbindingen en brengt materialen op 

een bijzondere manier tot leven. Cembrit Patina Signature legt de basis voor nieuwe 

ontwerpconcepten en esthetische principes in de architectuur.

Cembrit Patina Signature 
voor ornamenten.

CEMBRIT PATINA SIGNATURE – MEER DAN EEN MODERN ORNAMENT.
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE CONCEPTEN

Gevels met
decoratieve motieven



Meander
Muurdetailconcept



De meander is een orthogonaal ornament dat genoemd is naar de kronkelingen van de 
gelijknamige rivier. Het gaat als millennia lang mee in de architectuur, en er zijn al talloze 
variaties van gecreëerd. Meanders komen in de architectuur voor als structurele reliëfs en 
als friezen.

Een bijzondere vorm van deze klassieker is de dubbele meander, die bestaat uit twee 
meanders die in tegengestelde richting lopen. Meanders waren oorspronkelijk een 
symbool in de Griekse kunst. In de Oudheid stond dit ornament symbool voor het bereiken 
van de eeuwigheid.

Meander
EEN MOTIEF UIT DE OUDHEID
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Rozet
Muurdetailconcept



Rozetten zijn decoratieve ronde elementen, die vaak gecentreerd gebruikt worden in grotere 
vlakken of als hoeksteen van een kruisgewelf. Rozetten zijn versierd met geometrische vormen, 
spiralen, bladeren en bloemen. Wapenschilden en engelen komen minder frequent voor.

Een bijzondere verschijning is de waaiervormige rozet, ook wel “halve rozet“ genoemd. 

Rozet
DECORATIEVE ORNAMENTATIE
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Vitruviusrol
Muurdetailconcept



Het klassieke motief dat bekend staat als de Vitruviusrol is een fries.

Deze afgeronde variatie van de meander doet denken aan omslaande golven. De term 
Vitruviusrol is vernoemd naar de Romeinse architectuurtheoreticus Vitruvius.

Net als andere meandervormen wordt deze fries zowel gebruikt in de binnen- als de 
buitenarchitectuur.

Vitruviusrol
EEN KLASSIEKER IN DE ARCHITECTUUR
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Dentil
Muurdetailconcept



Dentils (van het Latijnse dens of tand) zijn abstracte geometrische friezen, die vaak worden 
gebruikt om verdiepingen visueel van elkaar te onderscheiden.

Dit ornament vindt zijn herkomst in de oude Griekse en Romeinse architectuur, en verspreidde 
zich later ook in de Moorse kunst en de daarop gebaseerde Mudéjar-stijl. Daar werd het werd 
gebruikt als horizontaal en serieel architecturaal ontwerpelement, dat met lineaire patronen 
het beeld van houten balkuiteinden nabootst. Dit soort motieven leent zich bij uitstek als 
decoratief element in een gevelontwerp.

Dentil
ORGANISEREN MET GEOMETRIE

1 9O R N A M E N T E N  I N  D E  A R C H I T EC T U U R



Fleuron
Muurdetailconcept



Dit gestileerde blad- of bloemmotief werd voor het eerst als decoratief element gebruikt in 
de gotiek. De toepassing varieert van driedimensionale over vrij vlakke vormen tot applicaties 
met een maximaal reliëf.

De gotische kruisbloem, zoals die vooral te vinden is op torenspitsen en andere raakpunten 
van architecturale lijnen, wordt vooral driedimensionaal gebruikt.

Vlakke fleurons zijn in historische gebouwen ook te vinden als decoratieve elementen. 
Constructief gezien worden ze vaak onder ramen uitgevoerd.

Fleuron
BLOEMENSYMBOOL
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Keltische knoop
Muurdetailconcept



Knooppatronen zijn typerend voor de vroege en hoogmiddeleeuwse kunst. De traditionele 
Keltische patronen worden tot op de dag van vandaag veelvuldig toegepast in Ierland, 
Schotland en eigenlijk over de hele wereld. 

Uitstekende voorbeelden zijn het Book of Durrow, het Lindisfarne-evangelie en het Book of 
Kells.

Keltische knoop
TIJDLOOS SYMBOLISME
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Noorse ornamenten
Muurdetailconcept



De kracht en vitaliteit van de Vikingen kwam ook tot uiting in hun kunst. Heel vaak gebruikten 
ze vloeiende, met elkaar verweven ornamentele massa’s bestaande uit gestileerde 
dierenlichamen en later ook florale elementen. Vervormde en verwrongen dierenvormen lagen 
aan de basisvorm van de Scandinavische ornamentiek vanaf ongeveer het midden van de 8e 
eeuw en bleven dat tijdens de Vikingtijd.

Vikingkunst was geworteld in oude tradities. Tegelijkertijd stond ze open voor nieuwe 
invloeden. Zelfzeker genoeg om zich te laten inspireren door wat vreemd was, namen de 
Vikingen nieuwe motieven over uit West-Europa en gaven deze zonder slaafs te imiteren een 
plaats in hun eigen culturele traditie.

Doordat de Vikingen minstens even goede handelaren als veroveraars waren, vonden ook hun 
kunsten en ambachten als handelsgoed hun weg naar Centraal-Europa en de Britse eilanden. 
Het Beiers Nationaal Museum stelt bijvoorbeeld een ca. 1000 jaar oude ivoren doos uit 
Denemarken tentoon, die volgens de legende door Kunigunde, de vrouw van keizer Heinrich II, 
aan het klooster van St. Stephan in het Duitse Bamberg werd geschonken.

Noorse ornamenten
EEN ESTHETISCH UITING VAN DE VIKING-VITALITEIT 
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Maaswerk
Muurdetailconcept



Maaswerk, traceerwerk of tracering was oorspronkelijk een architecturaal element met 
structureel bepaalde lijnen. In de laatgotische periode werd het steeds vaker als op zichzelf 
staand ornament gebruikt en ontwikkelde het zich op verschillende manieren.

In de architectuur kent men maaswerk als het ragfijne draadwerk dat steenhouwers in 
vlakke, geometrische patronen creëren. Toegepast op een gesloten muurpartij, wordt deze 
decoratievorm ‘blind maaswerk’ genoemd. 

In de Gotische periode werd maaswerk op veel andere plaatsen gebruikt, bijvoorbeeld op de 
balustrades van galerijen (triforium) of voorgespannen metselwerk.

Maaswerk
GOTISCH ORNAMENT
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Sebka 
Muurdetailconcept



Sebka is een typisch ornament van de Moorse stijl. Deze ruitvormige panelen samengesteld 
uit overlappende bogen zijn typerend voor de Ibero-Arabische architectuur, waarvan de 
Leeuwenhof in het Alhambra van Granada een uitmuntend voorbeeld is.

In de islamitsiche kunst is geometrie een overheersend decoratief thema. De prachtige 
geometrische decoraties zijn daarbij vaak gebaseerd op geavanceerde wiskundige studies 
van Moorse geleerden. Men vertrekt van een cirkel, om vandaaruit een buitengewone 
verscheidenheid aan figuren te produceren (vierkanten, ruiten, zeshoeken, achthoeken, 
sterren, ...). De ontwerper hanteert herbij de principes van symmetrische herhaling, 
vermenigvuldiging en onderverdeling, toegepast op eender welk materiaal of schaal.

De term Neo-Moorse stijl wordt gebruikt voor 19e- of 20e-eeuwse gebouwen, kunstwerken en 
ambachten die verwijzen naar oudere Maghrebijnse rolmodellen.

Sebka  
AMBASSADEUR VAN DE IBERO-ARABISCHE STIJL
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Bandwerk
Muurdetailconcept



Bandwerk of strapwork werd aan het eind van de 16e eeuw in Nederland ontwikkeld 
en verspreidde zich vervolgens naar Duitsland, Italië en Frankrijk. Het ontwerp wordt 
toegeschreven aan de Antwerpse beeldhouwer, architect en steenhouwer Cornelis Floris. 
Hij ontwikkelde tal van nieuwe siervormen.

Vooral de neorenaissance kenmerkte zich tussen 1870 en 1890 door een grote voorliefde 
voor strapwork-motieven.

Bandwerk
EEN RENAISSANCE-ORNAMENT
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE 

Communiceer.
Laat uw gebouw spreken.



CEMBRIT PATINA DESIGN LINE

Zou het niet geweldig zijn als tekens en symbolen uit het dagelijkse stadsleven een 

plaats kunnen krijgen binnen de ontwerpcontext van de binnen- en buitengevels van uw 

gebouw? Signalisatie is een onmisbaar onderdeel van elk gebouw. Zonder aanwijzingen, 

borden en bewegwijzering wordt de dagelijkse gang van zaken verstoord. Ze begeleiden 

mensen naar de juiste plaats of persoon. En ze communiceren belangrijke informatie.

Cembrit Patina Signature biedt dé oplossing, volledig in harmonie met de andere 

producten uit de Cembrit Patina designlijn. Stel u voor: vezelcementplaten die 

individueel gegraveerd kunnen worden om samen een groter patroon te creëren: 

bijvoorbeeld bedrijfslogo’s, slogans, schoolemblemen, enz. De gegraveerde 

gevelpanelen zijn verfijnd en effectief, én geven een informatieve meerwaarde aan de 

buitenbekleding zonder dat er extra bewegwijzering nodig is.

• Zet een merk of locatie in de kijker

• Gebruik letters, afbeeldingen, pictogrammen en kleuren

• Communiceer binnen de gepaste context in en rondom het gebouw

Communiceer.
Laat uw gebouw spreken.
SIGNALISATIE: INFORMEREN, ORIËNTEREN, DECOREREN.
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Esthetiek en ornament vormen een eenheid. En al wat mooi is, is op de een of andere 

manier ook versiering. Lichteffecten en visuele elementen leggen de nadruk op het 

sculpturale karakter van architectuur. Een eigentijdse gevelontwerp gaat dan ook 

hand in hand met ornamentatie door het gebruik van repetitieve en vaak abstracte of 

abstraherende patronen. Samen geven ze gebouwen meer uitstraling en eigenheid.

De manier waarop we vandaag naar ornamenten kijken, vindt haar oorsprong bij de 

de Pop Art in de jaren ’60.  Felle kleuren en een luchtig vocabulaire speelden een 

elementaire rol in de concepten waarmee avant-garde ontwerpers toen het juk van puur 

functionalisme van zich afwierpen. 

De ontwikkeling van nieuwe geveltechnologieën zoals Patina Signature geeft een nieuwe 

impuls aan decoratief ontwerp. De kostenefficiënte toepassing van Patina Signature reikt 

architecten nieuwe en effectieve ontwerpmogelijkheden aan.

Een ornament onderscheidt zich duidelijk van de achtergrond door middel van kleur, 

reliëf of perspectief. Door ornament en decor ten opzichte van elkaar af te bakenen en ze 

op de voor- of achtergrond te plaatsen, kunnen tal van zaken onder de aandacht worden 

gebracht:

• Expressie van een imago, merk of evenement

• Regionale en supraregionale connectie

• Gebruik van letters, afbeeldingen of kleur

• Inspiratie uit de natuur

• De onmiddellijke context en omgeving rond een gebouw

Communiceer met 
Cembrit Patina Signature
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Natuurlijke oppervlakken
Cembrit Patina Original
Oppervlak: natuurlijke textuur

Cembrit Patina Rough
Oppervlak: gestructureerd, fluweelachtig 

Cembrit Patina Inline
Oppervlak: lineaire groeven

Cembrit Patina Signature
Oppervlak: natuurlijk geschuurd/ruw

CEMBRIT PATINA DESIGN LINE
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Cembrit Patina Signature is een gezandstraalde Patina gevelplaat, die gepersonaliseerd 

kan worden met het motief of patroon van uw keuze voor een 100% uniek gevelontwerp.

Cembrit Patina Signature is geïnspireerd op de veelgevraagde Patina Original en Patina 

Rough. Zo krijgt u nieuwe designmogelijkheden op basis van een vertrouwd en duurzaam 

concept. 

Uw design kan in twee reliëfvarianten worden uitgevoerd. Zo bepaalt u zelf de unieke 

uitstraling van het gebouw, helemaal in lijn met uw creatieve visie. 

Maak van uw gebouw 
een blanco canvas

Met Cembrit Patina Signature combineert u de gezandstraalde look van de Cembrit 

Patina Rough gevelplaat met de fijne schuur- en bezandingslijnen van de Cembrit Patina 

Original plaat. Zo krijgt u de mogelijkheid om unieke patronen en geometrische vormen te 

creëren.

BIJZONDERE PRODUCTKENMERKEN:

• Patina gevelplaat met een ontwerppatroon op maat

• Cembrit Patina Original of Cembrit Patina Rough als dominante variant

• Geen standaard design, maar een 100% individueel gevelontwerp naar keuze

• Verkrijgbaar in dezelfde 5 kleuren als Cembrit Patina Rough: P 020, P 050, P 070, 

   P 222 en P 545

CEMBRIT PATINA SIGNATURE 

LANGE 
LEVENSDUUR

ONBRANDBAAR ONDER-
HOUDSARM

SCHIMMEL-
BESTENDIG

SLAGVAST IN DE MASSA 
GEKLEURD

MILIEU-
VRIENDELIJK

EIGEN
ONTWERP
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE CONCEPTEN

Gevels met 
structurele motieven



CEMBRIT PATINA SIGNATURE

HET MATERIAAL VERTOONT NATUURLIJKE VARIATIES EN KRIJGT 

NA VERLOOP VAN TIJD EN DOOR DE SEIZOENEN HEEN EEN MOOIE, 

AUTHENTIEKE PATINA UITSTRALING.

CONCEPT VAN EEN MUURAANZICHT

Cembrit Patina Signature

Kleur: P 070

Patroon: diagonale lijnen

Motief: Patina Original als dominante variant
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE

ELKE GEVELPLAAT IS ZO UNIEK ALS DE NATUUR ZELF..

CONCEPT VAN EEN MUURAANZICHT

Cembrit Patina Signature

Kleur: P 070

Patroon: Bamboe

Motief: Patina Rough als dominante variant
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DEZE GEVELPLAAT IS MISSCHIEN STANDAARD, 

MAAR ZEKER NIET GEWOONTJES.

CONCEPT VAN EEN MUURAANZICHT

Cembrit Patina Signature

Kleur: P 020

Patroon: Cirkels

Motief: Patina Original als dominante variant 

CEMBRIT PATINA SIGNATURE
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE

De algehele visuele indruk van een gebouw of onderdelen ervan laat zich het best 

beoordelen vanop de juiste afstand en onder geschikte lichtomstandigheden.

De volgende kijkafstanden zijn in de praktijk effectief gebleken:

GEBOUW:

Een geschikte kijkafstand laat toe om de essentiële onderdelen van het gebouw te 

onderscheiden. Relevante ontwerpkenmerken moeten herkenbaar zijn.

ONDERDELEN: 

Een goede kijkafstand komt overeen met de kijkafstand van waarop het gebouw 

doorgaans wordt waargenomen. Deze bedraagt minstens 5 meter. Het zicht op het 

gebouw moet resulteren in een evenwichtig totaalbeeld. Omdat karakteristieke 

kenmerken zoals de structuur van het oppervlak, het voegenpatroon en de kleuren een 

bepalende invloed hebben op de algemene indruk, moet hiermee rekening worden 

gehouden bij het ontwerp.

Enkele toepassingsvoorbeelden zijn online beschikbaar in de Cembrit Visualiser.

Het gebruik van meerdere kleurtonen naast elkaar of een geaccentueerd kleurgebruik

binnen een oppervlak mag het motief niet in die mate beïnvloeden dat de gebruikte 

vormen of motieven niet meer op de gewenste manier worden onderscheiden.

Bij het beoordelen van details met Cembrit Patina Signature, is de algemene indruk 

vanop de gebruikelijke kijkafstand bepalend. Afhankelijk van de vorm, het motief 

of het patroon is het raadzaam om goed na te gaan of de beoogde karakteristieke 

beeldvorming daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Details & 
algemene indruk
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S N L- PAT I N A- S I G N AT U R E - C O N C E P T B O O K- N L- 2 0 2 1 - 1

Cembrit is één van Europa’s marktleiders in de productie van veelzijdige bouwproducten uit vezelcement. Onze producten en oplossingen bieden bijzondere nieuwe mogelijkheden voor de creatie van aantrekkelijke, duurzame leefomgevingen. Maar Cembrit doet meer dan alleen producten 
ontwikkelen. We maken alle soorten architectuur- en bouwprojecten ook makkelijker, winstgevender, inspirerender en effectiever. Voor ons betekent elk bouwproject een investering in menselijke relaties, waarbij we uw dagelijks leven beter willen maken, én waarbij we u helpen om op uw beurt 
hetzelfde voor anderen te doen. Zo wordt elke dag een dag om nooit te vergeten.

Cembrit B.V.
Vonderweg 7
7468 DC ENTER
Nederland

T +31 (0)85 489 07 10
F +31 (0)85 489 07 19 
info@cembrit.nl
www.cembrit.nl


