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Co to jest CEDRAL?

Piasek, woda, powietrze, cement, włókna tekstylne,  
celuloza drzewna

Idealna, niedroga w utrzymaniu, odporna na gnicie 
alternatywa dla tradycyjnych systemów elewacyjnych
Włóknocement zapewnia możliwość projektowania elastycznych rozwiązań  

o nowoczesnym wyglądzie. Cieszy się popularnością wśród architektów, którzy  

wykorzystują go do tworzenia zachwycających fasad. Proste połączenie celulozy  

drzewnej, syntetycznych włókien, wody i cementu sprawia, że włóknocement  

to jeden z najbardziej ekologicznych i uniwersalnych materiałów budowlanych  

dostępnych na rynku.

Twardość kamienia, podatność drewna
Wielowarstwowa struktura złożona z włókien doskonale podtrzymuje cement  

i inne lite materiały, zapewniając wyjątkową stabilność materiału oraz pozwalając  

na uzyskanie warstwy znacznie cieńszej niż beton. Materiał jest również dużo  

bardziej podatny na kształtowanie niż podobne produkty naturalne, dzięki czemu  

łatwiej jest go przycinać podczas budowy.



Budownictwo jednorodzinne



Budownictwo wielorodzinne



WYKOŃCZENIE DREWNOPODOBNE GŁADKIE WYKOŃCZENIE



CEDRAL pasuje do każdego stylu! Łatwy montaż,  
akcesoria – zamów próbkę na www.cedralsidings.com

C E D R A L  L A P
Deski CEDRAL LAP układane są w tradycyjny sposób na zakładkę.  

Dostępne są w wykończeniu WOOD.

LAP  WOOD

C E D R A L  C L I C K
Deski CEDRAL CLICK łączone są na wpust, tworząc fasady o nowoczesnym wyglądzie. 

Dostępne są dwie wersje wykończeń WOOD oraz SMOOTH.

CLICK  WOOD CLICK SMOOTH
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Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie najbardziej aktualnych danych dostępnych w chwili publikacji. Ze względu na zmiany produktów, ulepszenia i inne czynniki firma zastrzega sobie prawo do zmian 
jej treści lub usuwania z niej informacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania informacji o konkretnych zastosowaniach użytkownicy powinni zwrócić się do działu doradztwa technicznego oraz zapoznać  
się z treścią obowiązujących norm i przepisów proceduralnych. Zamieszczony w dokumencie fotografii nie należy uznawać za zalecenia dotyczące właściwego postępowania. Proces wydruku zmienia kolory.  Aby uzyskać 
informacje na temat rzeczywistego wyglądu kolorów, należy zwrócić się o próbki produktów.


