Cembrit Patina design line

Authentiek.
Visionair.
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GEVEL

Cembrit Patina design line is een assortiment van
natuurlijke en authentieke gevelplaten met unieke
eigenschappen. Elke gevelplaat is net zo individueel
als de natuur zelf. Het vertoont natuurlijke
variaties en patineert naarmate de seizoenen
veranderen en de tijd verstrijkt. Nooit af.
Altijd expressief.
Cembrit Patina design line vertelt niet alleen het
verhaal achter de visie van een architect en de
bedrevenheid van een vakman, maar ook over het
leven dat geleefd wordt in en rondom het gebouw.
Zo is de Patina design line een natuurlijke keuze
voor een gebouw waarvan de gevel patineert
naarmate de jaren vorderen - zonder in te hoeven
leveren op de esthetische waarde.
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Uitgesproken
buitengewoon.
De bouwsector verandert.
Waarom zou uw gevel dat dan niet doen?
Maak kennis met een gevelplaat die misschien
gestandaardiseerd is, maar zeker niet alledaags.
U kunt er voor vele jaren op vertrouwen. Cembrit
Patina Original wordt aangeboden in tijdloze
kleuren. Naarmate de jaren verstrijken, zorgt de
natuurlijke veroudering van het vezelcement voor
een toenemende aantrekkelijke patina-uitstraling.
De plaat evolueert en verandert de uitstraling
van uw gebouw. In een tijd waarin iedereen naar
authenticiteit streeft, is Cembrit Patina Original
de beste keuze.
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Zacht voor
het oog.
Sterk in de
kern.
Waarom aanpassen als je uniek kunt zijn?
Dat is de filosofie achter Cembrit Patina Rough.
Achter de stoere en fluweelachtige buitenzijde, schuilt
een solide kern van hoogwaardig vezelcement. Elke plaat
is ontworpen om uniek te zijn. Subtiele variaties in kleur
en textuur dragen bij aan de dynamische uitstraling, maar
voegen bovenal karakter toe.
Cembrit Patina Rough mag dan een unieke plaat zijn,
een einzelgänger is ze niet. Door de wisselwerking met
bijvoorbeeld Cembrit Patina Original ontstaat er een
krachtig samenspel. Cembrit Patina Rough biedt de
perfecte oplossing om bepaalde delen van de gevel
onder de aandacht te brengen of te verfijnen.
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CEMBRIT PATINA INLINE

Samenspel van
schaduw en licht.
Verandering kan tijd vergen. Maar soms is één
dag al voldoende. Cembrit Patina Inline bezit alle
kwaliteiten van de Patina Design Line, zoals de
robuustheid en duurzaamheid van vezelcement. Ook
geeft de patinering na verloop van tijd een natuurlijke
uitstraling. Maar daar eindigt het verhaal niet. De
gefreesde lijnen in de plaat geven het gebouw
karakter en diepte. Ze voegen een uniek, speels
schaduweffect toe naarmate het daglicht zich over het
gebouw verplaatst. Cembrit Patina Inline is ontworpen
voor mensen die vinden dat een gebouw moet leven.
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE

Maak van
elk gebouw
een unieke
creatie.
Een slimme touch. Een gedurfde eyecatcher. Big & bold
of net heel subtiel. Een andere kijk. Een nieuw idee. Een
architecturaal statement. Met Cembrit Patina Signature
krijgt elk idee zijn gedroomde uitvoering. En dat idee, dat
concept, die keuze… is helemaal van u.
Beschouw elke gevelpartij als een blanco canvas, waarop
u met uw visie en creativiteit een blijvende impressie op
kunt maken.
Nieuw leven blazen in een bestaande gevelpartij? Of een
volledig nieuw idee tot leven doen komen in een naadloze
uitvoering? Dat kan moeiteloos met de ontwerpvrijheid
die Patina Signature u biedt.
Laat uw creatieve visie de vrije loop.
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Mix uw
favorieten.
Iedere Cembrit
Patina plaat voegt
karakter toe aan
uw gebouw.
Breng ze samen,
en ze vertellen u
een compleet
verhaal.
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De natuurlijke
keuze – voor
een duurzaam
resultaat.
De Cembrit Patina design line is een assortiment van door-en-door
gekleurde gevelplaten in onderhoudsarm vezelcement.
Als écht natuurproduct, gemaakt van cement, water, mineralen en
vezels, inspireert vezelcement met zijn duurzame en expressieve
karakter wereldwijd nieuwe ideeën rond het design en de opbouw van
gevelpartijen.
Elk paneel is ontworpen met een sterke focus op:
• duurzaamheid – bestand tegen vocht, vuil en slijtage
• brandveiligheid – de veiligheid van mens en eigendom staat voorop
• gebruikscomfort – nagenoeg geen onderhoud
• weerstand – rot of schimmel krijgt geen kans

CEMENT

VEZELS

MINERALE
VULSTOFFEN
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CELLULOSE

WATER
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Verandering
is goed.
Het voegt
karakter toe.
De Cembrit Patina design line gevelplaten zijn
vergelijkbaar, maar toch individueel verschillend.
Naarmate de jaren verstrijken, zorgt de natuurlijke
veroudering van het vezelcement voor een
toenemende aantrekkelijke patina-uitstraling.
Hoewel de gevelplaten van de Cembrit Patina
design line allemaal in de loop van de tijd patineren,
is elke gevelplaat anders qua structuur en
oppervlak.
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Cembrit Patina design line
Kleuren
Cembrit Patina Original

P 020

P 050

P 070

P 545

P 222

P 313

P 323

P 333

P 343

P 565

P 626

P 020

P 050

P 070

P 545

P 222

Cembrit Patina Rough
Cembrit Patina Inline
Cembrit Patina Signature

De voorstelling van de kleuren kan afwijken
van de originele productkleuren.
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Eigenschappen
Cembrit Patina Original, Cembrit Patina Rough en Cembrit
Patina Signature
Lengte
2500/3050 mm
Breedte
1250 mm
Dikte
8 mm
Gewicht, incl. 10% vocht
12,4 kg/m2
Oppervlakte Patina Original
Geschuurd, mat
Oppervlakte Patina Rough
Gestructureerd, fluweelachtig
Oppervlakte Patina Signature
Combinatie van Patina
Original en Patina Rough

Cembrit Patina Inline
Lengte
Breedte
Dikte
Diepte groef
Gewicht, incl. 10% vocht
Oppervlakte

2500/3050 mm
1250 mm
8/9,5 mm
1,5 mm
14,1 kg/m2
Gefreesde lijnen

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE

CEMBRIT PATINA SIGNATURE
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De geventileerde gevel
De gevelplaten van Cembrit voegen niet alleen karakter en
kwaliteit toe. Ze zijn ook uiterst geschikt voor het realiseren
van een geventileerde gevel, die heel het jaar lang de temperatuurschommelingen in de buitenschil helpt te minimaliseren.
In de zomer worden zonlicht en hitte weerkaatst, terwijl de
isolatie achter de gevel de warmteverliezen beperkt bij lagere
buitentemperaturen. De natuurlijke ventilatie van de gevelopbouw zorgt bovendien voor minder condensvorming.
Geventileerde gevels bieden een aantal bijkomende
voordelen:
• Bescherming van de achterconstructie tegen weer en wind
• Afvoer van regenwater (weg van de draagstructuur)
• Lichtgewichtgevels passen ideaal in een energie-efficiënt
ontwerp
• Een dunnere bouwschil doordat de gevelafwerking minder
ruimte inneemt
• Flexibiliteit op het vlak van design met horizontale of vertica
le voegen en plaatoriëntatie
• Onderhoudsarm
• Lange levensduur

Maak uw verbeeldingskracht tastbaar.
Maak kennis met onze visualisatietool en aanschouw
met uw eigen ogen hoe uw volgende project er zal
uitzien. Ontdek de veelzijdige design- en
toepassingsmogelijkheden van al onze gevelplaten
op www.cembrit.nl. Daar kunt u ook monsters van de
verschillende plaattypes bestellen.
visualiser.cembrit.nl

22

GEVEL

Installatie
en systemen
Installatie op houten achterconstructie

Installatie op metalen achterconstructie

BIM
Bekijk de BIM-objecten op
www.cembrit.nl/bim-downloads.
GARANTIE
Voor meer informatie over de
Cembrit garantie kunt u kijken op
www.cembrit.nl/service/garantie.
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Download de verwerkingsvoorschriften
op www.cembrit.nl/downloads.
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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

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.

