Fasádní obklady,
které nadchnou
Již více než jedno století vyrábí James Hardie pro své zákazníky produkty nejvyšší spolehlivosti a kvality.
James Hardie je vynálezce vláknocementu. Jméno James Hardie stojí za jedinečnou kvalitou, spolehlivostí
a prvotřídním designem.

Co je vláknocement?

Krásná budova si zaslouží zůstat krásná

Vláknocement je mnohostranný stavební materiál, který
byl vyvinut na počátku 80. let. Vláknocement je kompozitní
materiál z cementu zesíleného celulózovými vlákny. Naše
produkty jsou vyrobeny z přírodních materiálů:

James Hardie nabízí fasádu, která odolá přírodním živlům
a bez velkého úsilí a nákladů si zachová svůj vzhled.
Fasádní obklad, který byl vyvinut, aby odolal veškerým
přírodním vlivům a časem neztratil svoji krásu.

·· Celulózových vláken
·· Portlandského cementu
·· Písku
·· Vody
K těm se přidává malé množství chemických přísad, které
našim produktům propůjčují jedinečné vlastnosti
s dlouhou životností.
Jaké vlastnosti má vláknocement?
Veškeré naše produkty z vláknocementu jsou nehořlavé,
třídy reakce na oheň A2 podle ČSN EN 13501-1.
Produkty z vláknocementu jsou odolné vůči vodě, plísním,
škůdcům, houbám a deformaci. Vláknocement má
dlouhou životnost, je odolný vůči UV záření a hnilobě.
Proč vláknocement?
·· Vzhled, který nikdy nevybledne
·· Nesmršťuje se, nepraská, nedeformuje se
·· Snadná montáž díky nízké hmotnosti
·· Nenáročný na údržbu
·· Ekologický

Fasádní obklady James Hardie® jsou k dostání celkem ve
21 barevných odstínech, rozdělených do 5 harmonických
barevných palet.
V České republice je pro HardiePlank® nabízeno 7
barevných odstínů ve standardním sortimentu, sněhově
bílá, ocelově šedá, mlhově šedá, štěrkově šedá, antracitově
šedá, espresso a oříškově hnědá.
HardiePanel® jsou k dostání ve standardních barvách
sněhově bílá, mlhově šedá a antracitově šedá.
Veškeré ostatní barvy jsou k dostání s o něco delšími
dodacími dobami.
HardiePlank® vedeme skladem ve struktuře vzhledu dřeva
a v hladké struktuře.

21 barevných odstínů a 5 barevných palet
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Fasádní obklad HardiePlank® je mnohostranným fasádním
obkladem se snadnou údržbou, který je na výběr v mnoha barvách
a dvou texturách.
Vlastnosti:
·· Rozměry: 3 600 x 180 x 8 mm
·· Textury: vzhled dřeva (na dotaz také hladká struktura)
·· Barvy: 7 skladem, 14 s dodací dobou
·· Hmotnost: 7,12 kg/desku; 11,2 kg/m2
·· Objemová hmotnost: 1 300 kg/m3
·· Třída reakce na oheň: A2, s1-d0, nehořlavé
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Velkoformátové fasádní panely HardiePanel® nabízí styl
a eleganci. Díky čerstvým, jasným liniím jsou HardiePanel®
panely moudrou volbou pro moderní design.
Vlastnosti:
·· Rozměry: 3 050 x 1 220 x 8 mm
·· Textury: hladká nebo vzhled dřeva
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* Sedm barev standardního sortimentu

Dostupné struktury

·· Barvy: 3 skladem, 18 s dodací dobou
·· Hmotnost: 38,8 kg/panel; 11,2 kg/m2
·· Objemová hmotnost: 1 300 kg/m3
·· Třída reakce na oheň: A2, s1-d0, nehořlavé

Struktura dřeva

Hladká struktura

HardiePlank® a HardiePanel® produkty z vláknocementu od společnosti James Hardie propůjčí Vašemu domu jedinečný charakter.
Odolné vůči povětrnostním vlivům, s dlouhou životností a k dostání v různých strukturách, stejně jako v bezpočtu barev.
www.fermacell.cz I www.jameshardie.cz

Věříme tomu, co prodáváme
Důvěřujte James Hardie a používejte naše
produkty z vláknocementu s vědomím, že jste
učinili tu nejlepší volbu. Naše produkty mají
předpokládanou dobu životnosti více než 60 let.
Máte dotazy? Naši experti Vám rádi poradí.

Fermacell GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav
www.fermacell.cz
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Studené barvy

