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Altijd in de 
kleur die u 
zoekt
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Ontwerpen in 
alle vrijheid
Kleuren, schakeringen en texturen zijn 
voor architecten en ontwerpers drie krach-
tige wapens om unieke visuele effecten te 
creëren. Dankzij het rijkgevulde keuzepalet 
van de Cembrit vezelcementpanelen hebt u 
alle troeven in handen om de visuele moge-
lijkheden van alle soorten gevels optimaal te 
benutten.
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Het Cembrit 
Gevel Assortiment

In de kleuren die u wenst
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Unieke product- 
identificatie
Dankzij het gebruiksvriendelijke 
Cembrit product identificatie systeem 
vinden u en uw klanten snel de juiste 
kleur en textuur. Daardoor maakt u ge-
makkelijk het onderscheid tussen onze 
verschillende gevelproducten. 

Er zijn letterlijk duizenden combinaties 
mogelijk... De keuze is aan u!
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Verken de kleurrijke 
wereld van Cembrit. 
Unieke kleurencode, 
gebaseerd op:

•   Type paneel 
•   Kleurgroep
•   Schakering
•   Kernkleur

Het Cembrit 
Gevel Assortiment 

In de kleuren die u wenst
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0 Grijs

2 Wit

5 Geel

1 Zwart

3 Rood

6 Groen

7 Blauw

7



Het Cembrit 
Gevel Assortiment

In de kleuren die u wenst
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P 
22

2

Elke kleurgroep wordt in talrijke 
schakeringen aangeboden: van 
zacht, delicaat en licht, tot intens, 
fel en donker. In totaal biedt 
Cembrit 61 variaties aan.

Cembrit ontwikkelde zijn kleuren-
palet in functie van de Europese 
architectuurstijlen en bouwtradities. 

KLEURGROEP 
Het eerste cijfer van de product-ID 
staat voor de kleurgroep van het 
paneeloppervlak.

SCHAKERINGEN
Het tweede cijfer van de product-ID 
geeft de schakering weer.

De lichtste tint is 0, de donkerste is 9.

KERNKLEUR
Het derde cijfer van de product-ID verwijst naar de kernkleur 
van het paneel, de kleur die zichtbaar is aan de randen of 
wanneer u uitsparingen of boorgaten maakt. Soms vormt de 
kernkleur een elegant geheel met de buitenkant van het paneel. 
En soms speelt ze geen rol omdat ze niet te zien is.

TYPE PANEEL
De letter van de code wijst op het 
soort paneel.

0  Grijs
1  Zwart
2  Wit
3  Rood

5  Geel
6  Groen
7  Blauw

Patina (P)
Cover (C)

Solid (S)
Transparent (T)
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P 050

0

P 070S 071C 060

C 050C 040S 030 P 050

P 020C 020C 010 T 030

Is uw 
perfect 
grijs
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easy

T 171

1

S 191T 171

C 160T 111S 101 S 131

Is uw 
magisch 
zwart
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S 212

2

S 282T 262

P 222S 212C 210 T 242

Is uw 
hemels 
wit
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C 360

3

C 390T 383C 380

S 353P 343S 334 C 360

P 323P 313C 300 P 333

Is uw 
passioneel 
rood
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C 570

5
C 570P 565

C 550P 545C 540 C 560

S 525T 515S 515 C 530

C 450

Is uw 
zonnig 
geel
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P 626

6

S 676C 670S 656

C 640C 630P 626 C 650

C 610S 606C 600 S 616

Is uw 
natuurlijk 
groen
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C 770

7

C 770

S 757S 747C 730 C 760

Is uw 
favoriet 
blauw
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De door-en-door gekleurde en geschuurde Cembrit 
Patina gevelplaat is gekruid met de kracht van de 
natuur. De panelen hebben de uitstraling van beton, 
maar zijn daarentegen een lichtgewicht. Het
kleurenverloop in en tussen de panelen maakt het
kleurenspel aan de gevel compleet.
Het effect is bijna net zo willekeurig als ontwerpen in 
hout of steen. Soms is het een subtiel patroon, soms 
zijn er verschuivingen over de gevel te zien.
Het oppervlak is vlak geschuurd en geeft de gevel 
een zachte uitdrukking. Cembrit Patina gevel-
panelen worden uitgevoerd in 11 expressieve 
standaardkleuren.

Cembrit Cover is de ideale manier om gedurfde 
kleuren en gewaagde ontwerpen te gebruiken. De 
grijze vezelcement basisplaat heeft een opaque,
watergedragen acrylaatcoating en geeft deze
duurzame gevelplaat een zijdegslans aanzicht met
natuurgrijze randen. Door dit contrast krijgt de 
gevel een bijzondere expressie. Cembrit Cover 
gevelpanelen worden uitgevoerd in 26 expressieve 
standaardkleuren en in meer dan 2000 NCS en RAL 
kleuren op aanvraag.

Uw keuze. Bij de Cembrit gevelpanelen wordt de 
brede waaier aan kleuren en schakeringen met 
vier plaattypes gecombineerd. 

Cembrit PatinaCembrit Cover
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Cembrit Transparent heeft de unieke eigenschappen 
van een door-en-door gekleurde vezelcementplaat. 
Maar, de speciale semi-transparante acrylaatcoating 
geeft de plaat echter een klassieke expressie met 
authentieke diepte in de kleuren. De subtiele
kleurvariaties in de plaat - eigen aan het
vezelcement- zijn nauwelijks merkbaar maar
bezorgen de gevel een lichte, luchtige aanblik.
Cembrit Transparent is een subtiel gevelpaneel voor 
de verfijnde architectuur en wordt aangeboden in 7 
speciaal uitgekozen kleuren.

De Cembrit Solid is een reeks van door-en-door
gekleurde vezelcement gevelpanelen met een 
opaque gekleurd oppervlakte. De kleur van de kern 
is afgestemd op de kleur van de buitenkant. Door 
die combinatie heeft het volledige oppervlak van 
uw gevel dezelfde kleur, inclusief de randen van de 
platen, uitsparingen en boorgaten. Cembrit Solid 
gevelpanelen worden uitgevoerd in 16 expressie-
ve standaardkleuren. Om uw gevelproject een nog 
uniekere expressie te geven kan Cembrit Solid in een 
aantal NCS en RAL kleuren op aanvraag geleverd 
worden.

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Duurzaam gekleurd

Direct zonlicht, grote 
temperatuurschommelingen 

en genadeloze weersom- 
standigheden hebben weinig 

tot geen invloed op de 
Cembrit gevelpanelen. 

 
Zelfs niet na jarenlange bloot-

stelling. We maken dan ook 
gebruik van een acrylcoating 
op waterbasis met een hoge 

UV-bescherming, gecer- 
tificeerd voor toepassing 

in alle klimaten en 
weerscondities.
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State-of-the-art afwerking 
De randen van gevelpanelen zijn 
cruciaal voor het visuele resultaat. 
Ze vormen een bepalende factor voor 
de algemene kwaliteit van het project. 
Het aanzicht van de zijkanten speelt 
vaak een sleutelrol in het ontwerp en 
drukt een stempel op het totale 
esthetische plaatje.

De state-of-the-art productie van Cembrit 
omvat hoogtechnologische zaag- en free-
sprocessen. Met machines die specifiek 
op onze activiteiten zijn afgestemd, maken 
we perfecte zaagranden die worden voor-
zien van facetkanten en geschuurd.  Een 
uniforme, hoogkwalitatieve afwerking die 
de gevelpanelen duurzamer maakt. Extra 
pluspunt: de facetkanten beschermen de 
platen en verf tegen beschadiging tijdens 
de montage.

Cembrit is de enige producent van vezel- 
cementpanelen die over de technologie 
beschikt om tijdens het zagen van de panelen 
ook de randen automatisch af te werken.
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Montageklaar verpakt en geleverd
De snelle en kostenefficiënte montage van de panelen is van cruciaal 
belang voor het welslagen van een project, maar ook voor de winstmar-
ges van uw bedrijf. Daarom levert Cembrit al zijn producten in de juiste 
volgorde, zodat u meteen aan de slag kunt. Bij de voorgezaagde panelen 
vermelden we op de beschermende folie zelfs de juiste montagepositie. 
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Beschermende 
verpakking, gemak bij 
montage
Op een bouwplaats worden gevelpanelen zelden 
met fluwelen handschoenen behandeld. Vooral het 
manueel of machinaal optillen en verplaatsen, zorgt 
wel eens voor krassen en andere beschadigingen 
aan de producten. Om dit te voorkomen, beschermt 
Cembrit al zijn panelen met een dikke, zelfklevende 
folie. Wanneer er net voor de montage nog moet 
worden gezaagd of geboord, hoeft u dankzij deze 
beschermende folie de afgewerkte gevel zelfs niet 
meer volledig schoon te maken. Ook dit bespaart u 
tijd en geld.
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Building Better Days

35



Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland, 
Polen, Tsjechië en Hongarije en een breed lokaal distributienetwerk zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers. Bij 
Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten kunnen aanbieden, dat bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak. Onze 
technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen van het bouwproces – van bouwtekening tot ondershoudadvies. Alle 
vezelcement producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen in onze ISO-gecertificeerde fabrieken geproduceerd.

Cembrit N.V.
Kontichsesteenweg 50
2630 AARTSELAAR
België

Cembrit Nederland
Vonderweg 7
7468 DC  ENTER
Nederland

Tel.: +31 (0)85 489 07 10
Fax: +31 (0)85 489 07 19
info@cembrit.nl

www.cembrit.nl

Tel.: +32 (0)3 292 3010
Fax: +32 (0)3 294 4870
info@cembrit.be
www.cembrit.be


