
Cembrit Fiber Beton Cephe Sistemleri
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Dizayn paletinizi 
genişletin
Mimar ve tasarımcıların paletindeki en 
güçlü görsel araçlar renk, ton ve 
dokudur. Cembrit fiber beton cephe 
panellerinin geniş yelpazesindeki 
muhteşem renkler herhangi bir binanın 
cephesindeki görsel fırsatları keşfetmek 
ve uygulamak için sizi özgür kılar.
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Ürün
tanımlama
Tam da proje veya dizaynınıza özel 
ideal ürünü bulmanıza yardımcı 
olmak için, Cembrit cephe 
panellerinin kullanımı kolay bir 
sistemi bulunmaktadır. Bu sayede siz 
- ve müşterileriniz - bu ince ve hafif
fiber beton ürünün tadını tam
anlamıyla çıkarabileceksiniz.

Ürün tanımlama sistemi ayrıca farklı 
karakteristiğe sahip ürünleri ayırt-
etmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Cembrit'de binlerce farklı 
kombinasyon, sınırsız tercih 
özgürlüğü var ...
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Cembrit renk 
dünyasına seyahat. 
Cembrit ürün 
tanımlama sistemi, 
cephe panellerinin 
eşsiz renk 
kabiliyetleri baz 
alınarak belirli dört 
değişken üzerine 
yapılandırılmıştır.

Düşüncelerinizdeki renkler
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1 Siyah
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6 Yeşil
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RENK GRUBU
Ürün kimliğindeki ilk 
sayı renk grubunu ifade 
eder:

BAŞARININ TONLARI  
Ürün kimliğindeki ikinci 
sayı yüzeyin tonunu 
tanımlar. 

Bir rengin en açık tonu "0" 
sayısı ile tanımlanmıştır. En 
derin ve en yoğun yüzey 
tonları ise "9" sayısını 
taşımaktadır.

GÖVDE RENGİ
Ürün kimliğindeki üçüncü sayı panelin kenarlarından görünen 
gövde rengini tanımlar. Bazı durumlarda panelin ön yüzeyi ile 
gövde rengi arasında zarif bir uyum olması beklenir. Uygulama 
yöntemine göre gövdenin hiç görünmediği veya renk farkının önemli 
olmadığı durumlar da olabilir.

PANEL CİNSİ
Ürün kimliğinin başında bulunan 
harf ise panel çeşidinin ayırdedici 
özelliğini tanımlamaktadır.

0 Gri
1  Siyah
2  Beyaz
3  Kırmızı

Herbir renk grubu 60'dan fazla 
standart renkten türemiş olan  
yumuşak, hafif, açık tonlardan 
yoğun, doymuş, koyu tonlara 
göre sınıflandırılmıştır.

Cembrit standart renkleri 
Avrupai mimari stil ve inşa 
geleneklerine uyum sağlamak 
üzere özel olarak seçilmiştir.

5  Sarı
6  Yeşil
7  Mavi

Patina (P)
Cover (C)

Solid (S) 
Transparent (T)
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masal
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Cembrit Patina doğal tekstüre bir yüzeye sahiptir. 
Ham maddenin doğal lifli yapısını görür ve 
yüzeydeki kumlama hattını hissedebilirsiniz. 
Mevsimler değişip yıllar geçtikçe fiber betonun 
doğal yaşlanma süreci yüzeyde belli belirsiz 
kendini belli ederek zamanla belirgin bir patinaya 
kavuşur.

Eğer en güçlü renkleri cesur tasarımlarla ifade 
etmeyi tercih ediyorsanız Cembrit Cover en ideal 
çözüm olacaktır. Doğal gri fiber beton gövde 
üzerine yüzeyde su bazlı akrilik boya ile 26 standart 
Cembrit renginde veya seçim yapabileceğiniz 
2000'in üzerinde NCS®© renk seçeneği ile.

Sizin seçiminiz. Renk ve ton 
çeşitliliğinin yanı sıra, Cembrit cephe 
panelleri performans ve ayırt edici 
karakteristik özelliklerine göre dört 
grupta toplanmıştır.

Cembrit PatinaCembrit Cover
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Cembrit Transparent cephe panelleri ana gövde 
panellerinin yapısal nüanslarını ve doğal 
karakteristiğini transparan yüzey astarının uzun 
ömürlü performansı ile birleştirir. Fiber betona 
eklenen renk panelin karakterine güç katan lif ve 
diğer ham maddeleri açığa çıkartarak vurgular. 
Son derece dayanıklı olan transparan yüzey boyası 
ise paneli koruyarak uzun servis yılları süresince 
yüzeyin pürüzsüz kalmasını sağlar.

Cembrit Solid panelleri özel kılan şey tüm yüzey ve 
gövdenin yekpare aynı renkte olmasıdır.  Her bir 
gövde rengi standart yüzey renkleri ile uygun bir 
şekilde eşleştirildi. Bu şu anlama geliyor; özel renkli 
bir cephe elde etmek için Cembrit Solid panelleri 
tercih ederseniz, her bir levhanın kenarları da dahil 
tüm yüzeylerinde aynı rengi görürsünüz, kesip delik 
açsanız bile ...

Cembrit TransparentCembrit Solid
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Boya Performansı

Cembrit cephe panelleri 
on yıllar boyunca 

acımasız güneş ışığına, 
büyük sıcaklık 

değişikliklerine ve 
amansız hava koşullarına 
maruz kalır. İşte tam da 
bu yüzden kullandığımız 

tüm su bazlı akrilik 
boyalarımız yüksek UV 

dayanım özelliğine 
sahiptir ve her türlü iklim 

ve hava koşullarında 
kullanılmak üzere 
sertifikalanmıştır.

27



Kesme avantajı

Cephe panellerinin kenar yüzeyleri 
ürünün görsel etkisi ve genel kalite 
hissiyatı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Kenar yüzeyinin bıraktığı 
intiba çoğu zaman temel tasarım 
özelliğinde veya büyük resimdeki 
etkide belirleyici olabiliyor.

Cembrit şimdi üretim teknolojisini gelişmiş 
kesim ekipmanları ile birleştirerek, 
modern mobilya üretiminde kullanılan 
geleneksel yöntemleri uyguluyor. 
Böylelikle panel kesimini kenar tıraşlama 
ve zımparalama ile birlikte yapabiliyor.

Bu sayede tüm açılardan çekici bir 
görünüm ve üstün dayanıklılık sağlanarak, 
yüzeyi ile mükemmel uyumlu bir bitiş 
işçiliği elde ediliyor. Bir diğer avantajı da 
pahlanmış kenarların montaj esnasında 
boyaya veilebilecek hasarı önlemeye 
yardımcı olması.

Cembrit, kesim esnasında panel 
kenarlarını otomatik olarak pahlama 
teknolojisine sahip tek fiber beton ürünü 
imalatçısıdır.
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Saha lojistiği için paketlendi
Montaj hızı ve maliyet etkinliği proje başarısında ve kar oranlarında büyük rol 
oynayabilir. Bir teslimatın içinden o an ihtiyacınız olan paneli bulmak uzun bir 
süre ve çokça insan emeği gerektirebilir. Bu yüzden sizin kolayca taşıyıp monte 
edebilmeniz için panelleri sandıklara doğru sırada yerleştirebiliyoruz. Hatta 
spesifik uygulama yeri koruyucu folyo üzerine basılmış özel kesim levhalar bile 
tedarik edebiliyoruz!  
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Koruyucu paketleme, 
kolay montaj
Cephe panelleri sahaya geldiklerinde sert muamele 
görebilir. Saha içinde taşınmaları ve işlenmeleri elle 
veya mekanik aletlerle yapılmaları gerekir. Beklendiği 
üzere malzemeler böyle durumlarda çizilir veya hasar 
görür.

Tüm bunların önüne geçerek çizilme ve diğer 
hasarlardan korumak amacıyla, Cembrit cephe 
panellerinin ön yüzleri kendinden yapışkanlı kalın bir 
folyo ile kaplanmıştır. Panellerin kesim, delme ve 
işleme işlerinin sahada montajdan önce yapıldığı 
durumlarda, bu koruyucu folyo montajdan sonra 
yapılması gereken tüm cephe temizlik işini yapmış 
olur. Böylelikle zaman ve maliyet avantajı sağlar.
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Building Better Days

Cembrit BIM Object Kataloğunda
Cembrit nesnelerini BIM Object kataloğundan indirebilirsiniz. 

http://bimobject.com/en/product/?freetext=cembrit

http://bimobject.com/en/product/?freetext=cembrit
http://bimobject.com/en/product/?freetext=cembrit
http://mer-ger.com/
http://mer-ger.com/



