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Večna fasada 
 

 
Trajno lepa površina

Brez vzdrževanja
Enostavna namestitev
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Čista oblika in popolna zanesljivost
Rešitev je fasadna obloga iz vlaknastega cementa
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Cedral fasadne plošče so izdelane iz izredno kakovostnega vlaknastega cementa ter v 
sebi združujejo konstantno lepoto fasadnih oblog in arhitekturno kreativnost.
Široka paleta barv, raznovrstne oblike in dodatne komponente nudijo veliko 
možnosti za oblikovanje edinstvene in privlačne fasade. Poleg prednosti, ki jih 
nudijo prezračevane fasadne obloge, so izredno primerne tudi za prekrivanje ukriv-
ljenih površin. Izredno uporabne so za oblaganje družinskih hiš in večstanovanjskih 
zgradb, saj je njihova montaža enostavna, imajo dolgo življenjsko dobo in kasnejše 
vzdrževanje praktično ni potrebno. 

Eternit izhaja iz latinske besede »eterna«, 
ki pomeni: večnost. 

30+10 let garancije
Pri izdelkih Eternit trajnost ni le obljuba. Garancija je dejansko odraz naše zaveza-
nosti h kakovosti. Za svoje izdelke je Eternit določil veliko strožje pogoje od trenutno 
veljavnih mednarodnih in domačih standardov in predpisov, kar jamči tudi v pisni obliki. 
Vse to v zadovoljstvo kupcev. 

30 let garancije na kakovost 
Na trgu vlaknocementnih fasadnih oblog je znamka Eternit mednarodno priznana ka-
kovost, kar potrjuje tudi dejstvo, da podjetje tudi  v Sloveniji daje 30 let pisne garancije.

10 let garancije na barvo
Podjetje daje proti izrednemu razbarvanju površine in luščenju premaza na fasadnih 
oblogah Eternit 10 let pisne garancije.

Cedral Click z lesnim vzorcem kremno bela C 07

Ka
ko

vost   Storitev   Izkušnje
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Privlačna oblika in raznovrstne funkcije
Vsakdo potrebuje najboljše

Cedral Classic z gladko, rahlo strukturirano površino

Cedral Classic 
Z lesnim vzorcem

Cedral Classic 
Z gladko površino

Cedral Click 
Z lesnim vzorcem

Cedral Click 
Z gladko površino

Cedral Classic Cedral Click
Material Vlaknasti cement MSZ EN 12467

Dimenzije 3600 x 190 mm 3600 x 186 mm

Debelina 10 mm 12 mm

Površina Z lesnim vzorcem ali z rahlo struk-
turirano, gladko površino 

Razred gorljivosti  Negorljivo (po standardu A2 1 d0, 
MSZ EN 13501-1)

Ekološko ravnovesje V skladu s standardom ISO 14025

Za arhitekte je načrtovanje vrtcev ali šol zmeraj vznemirljiv izziv. Naloga sama namreč 
zahteva nekoliko bolj kreativen pristop arhitekta, pa tudi izredno preudarno izbiro 
materialov. Zunanji videz in oblike zgradb, ki poosebljajo kraljestvo domišljije, dajejo 
prostor arhitekturni igrivosti, k temu pa fasadne obloke Cedral zagotavljajo neomejene 
možnosti. 
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Koristno v vseh pogledih
Brez omejitev

Z odprtimi fugami, Cedral Classic z gladko, rahlo strukturirano površino temno siva C 15

Dekorativni vzorci
Nadstrešek za 
avtomobil 

Pročelje 

Obloga napušča

Rob napušča

Dimnik

Strešno okno

Ograja

Obloga napušča

Naš dom je med drugim tudi izraz naše osebnosti. Pri izbiri fasadne obloge predstavlja individual-
nost enega izmed pomembnih vidikov. Cedral izžareva klasično eleganco, njen videz govori sam 
zase ter se odlično uporablja na novih ali pri sanaciji starih zgradb. Dobro je vedeti, da je Cedral 
rešitev za vse želje, pa naj gre za oblaganje celotnega poslopja ali pa le za oblikovanju dekorativnih 
vzorcev.

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem oranžno-rjava C 32 in sivo-modra C 10
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Gradbeni material z vizijo 
S kakovostjo v ospredju

Vodoravna, Cedral Classic z lesnim vzorcem siva C 05

Lesene obloge najdemo povsod, pa naj gre za pročelja sodobnih ali klasičnih zgradb 
oziroma sistemske komponente drugih poslopij. Les je najbolj tradicionalni gradbeni 
material, star toliko kot arhitektura in ga gotovo prav vsi  poznajo. Čeprav ima pročelje 
poslopja dve pomembni nalogi,  vemo, da les ni odporen proti vremenskim vplivom in 
zahteva nenehno vzdrževanje (površina se mora obnavljati vsakih 3-5 let), . Prva nalo-
ga je zaščita konstrukcije zgradbe, druga pa, da nudi estetsko doživetje na dolgi rok.   
Fasadni sistem Cedral ustreza obema kriterijema. Za razliko od lesa Cedral ne razpo-
ka, se ne zvija, ne trohni, pa tudi barva ne odstopa, zato njena površina ne zahteva 
nobenega vzdrževanja. Morda pa je najpomembnejše dejstvo, da je negorljiv, zato 
varuje naša življenja, zgradbe in lastnino. 

Lastnosti izdelkov:

Široka izbira barv

Odporni na UV in udarce

Negorljivi

Enostavna montaža

Edinstvena ponudba barv

Ekonomičnost 
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Klasična eleganca
Vodoravno prekrivajoče  se obloge

Navdih narave
Navpično prekrivajoča se obloga

Stranice se med seboj stikajo pod pravim kotom in tako ustvarijo videz deske, morda najbolj 
tradicionalnega in najenostavnejšega lesnega izdelka.  Po karakteristiki in videzu sta na 
izbiro dva tipa,  in sicer skobljane ali pa grobe, t.i. »kosmate« deske. Tudi dimenzije z dolžino 
360 cm in širino 19 cm nakazujejo na deske, debelino 1 cm pa omogoča ugodna lastnost 
vlaknastega cementa. Plošče Classic se namestijo vodoravno tako, da se med seboj prekri-
vajo, kar omogoča nevidno pritrjevanje.   

Plošče Cedral Classic se lahko namestijo tudi navpično tako, da se spodnji dve prekrijeta 
s tretjo, ter se plošče tako namestijo v dveh vrstah. Navpična montaža in tekstura barvnih 
plošč Cedral pročelju zagotavljajo posebno optično globino. 

Z vremensko odpornim premazom so poleg površine zaščiteni stranski robovi plošč. Plošče 
v zgornji vrsti so pritrjene z vijaki iste barve, tako da so po montaži skoraj nevidni, kajti pri 
popolnem pročelju šteje tudi najmanjša podrobnost.  

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem Navpična Cedral Classic z lesnim vzorcem

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem siva C 05 Navpična Cedral Classic z lesnim vzorcemKremno bela C 07
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Vodoravna Cedral Click z lesnim vzorcem siva C 05

Plošča z jedkanimi podolžnimi robovi, ki daje videz fino obdelane montažne obloge. 
Click plošča z lesnim vzorcem po značilnostih in videzu spominja na leseni opaž, z 
gladko površino pa predvsem na sodobno, minimalistično progasto oblogo. Dimenzije: 
dolžina 3600 mm, širina 188 mm in debelina 12 mm.  

Enostavno lepo
Click, poosebljena popolnost

Enostavna montaža
Pritrdilni element Cedral Click z vijakom

Vodoravna Cedral Click z lesnim vzorcem Navpična Cedral Click z lesnim vzorcem
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Energetska učinkovitost    
Varstvo okolja

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem sivo-rjava C 03

Na zgradbo s preudarno in pravilno oblikovano montažno fasadno oblogo niti velike 
poletne, niti zimske temperaturne razlike nimajo resnejšega vpliva. Zunanja stena se 
poleti ne pregreje, saj se večji del sončnih žarkov odbije od materiala montažne fasadne 
obloge. V zimskem času pa zunanja izolacija toploto ohranja v steni, s čimer se izkoristi 
sposobnost zidu za ohranjanje toplote in prepreči njegovo ohlajanje. Rezultat je prijet-
na, enakomerna temperatura prostorov, prihranki pri ogrevanju in preprečitev nastanka 
toplotnih mostov, kar poleg ekonomskih zagotavlja tudi zdravstvene prednosti. Med po-
membnejše elemente zaščite pred vlago in ohranjanja dobre izolacije sodi tudi prepreče-
vanje nastajanja kondenza. Vlažnost v notranjih prostorih ter nastanek plesni se lahko 
preprečita z regulirano difuzijo pare. Montažne in prezračevane fasadne obloge lahko 
zunanjo oblogo zgradbe naredijo zračno in iz zidne konstrukcije učinkovito odvedejo vso 
odvečno paro. Prezračevana fasadna obloga zagotavlja tudi učinkovito zvočno zaščito, 
saj se velik del zvočnih valov odbije od elementov fasadne obloge, preostanek pa se 
vpije v plast izolacije. S tem se zvočna obremenitev lahko zmanjša celo za 7 dB. 

Vidna je izguba energije 
pri neustrezni fasadni 
izolaciji.

Toplotna izguba pri tipični stari zgradbi Princip delovanja montažne prezračevane fasadne obloge

Toplotna izolacija pri 
ustrezno oblikovanem 
pročelju s fasadnim 
sistemom Eternit 

46 %

13 %

5 %

16 %

20 %

■   Zunanji zid  ■ Streha  ■ Zračnost 
■  Osnova ■ Okno

Nosilna zidna 
konstrukcija 

Kroženje toplote 

Vlaga lahko 
gre ven

Prezračevalna 
odprtina

Okvir

Izolacija

CEDRAL
Fasadne plošče
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Arhitektura temelji na jasnih načelih. Ena teh osnovnih načel je uskladitev ekono-
mičnosti in obstojnosti z ustvarjalnimi zahtevami. Zgradbe, kjer uporabljamo fasadne 
obloge Cedral, niso zgolj lepe, temveč tudi ekonomične in ekološke. 
Poleg prednosti, ki jih nudijo prezračevane fasadne obloge, lahko s pomočjo sis-
temskih komponent pod montažne obloge Cedral namestimo tudi izolacijo določene 
debeline, ki jo zahteva izgradnja pasivne hiše. Zahvaljujoč sistemu vlaknocementnih 
fasadnih oblog Eternit so varčne z energijo, zato je upravljanje zgradbe veliko bolj 
ekonomično. Poleg ekonomičnosti so prav tako pomembni vidiki obstojnost, dolga 
življenjska doba ter estetika.   

Vodoravna Cedral Classic z lesnim vzorcem črna C 50 Multifunkcionalna fasada
Pasivna hiša Cedral

75 KWh/m²/leto

Letna poraba energije v stanovanjskem objektu

-80%

15 KWh/m²/letno

običajna
družinska hiša 

pasivna 
družinska hiša 
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CL105
Hrast 

CL104
Bukev 

Cedral prinaša barve v življenje
Vlaknocementne fasadne obloge, večna lepota

Široka paleta barv omogoča uresničitev individualnih zamisli, kajti oblika ima svojo 
funkcijo, barva pa je odraz človekovega okusa. Izdelki Cedral ustrezajo obema zahteva-
ma: bogata ponudba barv in oblik bo poskrbela za uresničitev najrazličnejših idej. Na bo 
sodobna ali klasična fasadna obloga, odgovor je zmeraj Cedral. 

Končna izbira barve se opravi na osnovi vzorcev izdelkov. Barve po želji so dostopne tudi 
pri naročilu minimalnih količin. 

Eternit v svoji poslovni filozofiji poudarja pomen osebnih posvetovanj in strokovnih nas-
vetov. 
Na nas se lahko obrnete  s še tako nenavadno zamislijo ali prošnjo.  

Barve:

C14
Rjava barva 
zemlje 

C31
Zelena 

C30
Rjava 

C55
Globoko siva

C32
Oranžno 
rjava 

C06
Svetlo siva

C10
Sivo modra

C52
Biserna

C07
Kremno bela

C15
Temno siva

C19
antracit

C51
Srebrna

C01
Bela

C18
Skrilasto siva

C54
Antično siva

C05
Siva

C53
Svinčeno 
siva

C04
Temno rjava

C02
Bež

C11
Rumena bež 

C57
Klasična bež

C60
Sovje siva 

C03
Sivkasto 
rjava 

C56
Kovinsko 
siva 

C59
Kremenasto 
siva

C00
Naravna

C08 
Peščeno 
rumena 

C58 
Olivno zelena 

C61
Švedska 
rdeča 

C62 
Morsko 
modra

C50
Črna 
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Eternit nv, afdeling Gevel
Kuiermansstraat 1  
1880  Kapelle-op-den-Bos
België
Tel  015 71 74 43
Fax  015 71 74 49
info.gevel@eternit.be
www.eternit.be

Nederland
Tel   030 236 87 32
Fax  030 231 33 75
info.gevel@eternit.nl
www.eternit.nl

BTW BE 0466.059.066 - RPR Brussel - KBC 482-9098061-09
V.U.: Filip Eeckhout - ARK 14/8973_01/14/N - www.ark.be
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CREATON South-East Europe Kft.
Ekskluzivni domači distributer izdelkov Eternit 
8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija: 041 627-743
Prodajni predstavnik zahodna Slovenija: 041 463-856
e-mail: info@creaton.si
www.cedral.de
www.eternit.de

© Copyright by CREATON South-East Europe d.o.o.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Pri tisku lahko pride do odstopanj v barvnih odtenkih, 
za kar ne prevzemamo nobene odgovornosti.

2015. I. izdaja. Vsebinsko zaključeno: april 2015 


