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Cerrad, najwi kszy 

w Polsce producent p ytek 

i kszta tek klinkierowych 

formowanych na sucho, 

wprowadzi  na rynek 

seri  nowych wyrobów 

elewacyjnych pod wspóln

nazw  „kamie  elewacyjny”. 

Ustawiczne poszukiwania nowych rozwi za

wzorniczych i technologicznych zaowocowa y

tym razem p ytkami klinkierowymi stylizowa-

nymi na upany kamie  elewacyjny. Dwa forma-

ty tego wyrobu (300x148x9mm i 300x74x9mm) 

oraz sze  ró nych wzorów powierzchni w po-

czeniu z ró norodn  kolorystyk  daje archi-

tektom, inwestorom i wykonawcom niesko -

czone mo liwo ci aran acji zarówno stylowych 

wn trz budynków jak i ma ej architektury na 

zewn trz. Specyficzna powierzchnia kamienia 

elewacyjnego z g bokimi przet oczeniami na-

daje mu wyj tkowego realizmu i plastyczno ci. 

Kolorystyka zaczerpni ta z palety barw ziemi 

utworzy a, wybierane ostatnio ch tnie,  zesta-

wienie pocz wszy od piaskowych ó cieni przez 

ceglast  czerwie  i g bokie br zy po szaro  i 

grafit ska . Zastosowanie kilku efektów zdobni-

czych na jednej p ytce nada o im indywidualne-

go wyrazu. Nieregularne cienie, przetarcia, po-

mieszanie kolorystyk powoduje, e wykonana 

z u yciem tych p ytek elewacja ma za ka dym 

razem swój w asny i niepowtarzalny charak-

ter. Najcz ciej wykorzystywane kolory CER-3 

i CER-5 utrzymane w ciep ej z oto- ó tej tona-

cji uzupe niane s  systemem wyrobów w kolo-

rze piaskowym i seri  produktów Gobi, obejmu-

j c  zarówno p ytki elewacyjne w klasycznym 

wymiarze „cegie ki” jak równie  p ytki pod-

ogowe oraz kszta tki schodowe i parapetowe. 

Takim samym naturalnym „rozszerzeniem” dla 

bazuj cego na czerwieni koloru CER-4 jest sys-

tem Rot oraz seria Kalahari. Wszystkie te „ka-

mienie elewacyjne” podobnie jak reszta wyro-

bów Cerradu charakteryzuj  si  najwy szymi 

parametrami technicznymi i u ytkowymi po-

twierdzonymi certyfikatem EN ISO 9001:2000. 

Absolutna mrozoodporno  w sposób szczególny 

predestynuje je do zastosowania w aran acjach 

zewn trznych budynków. Natomiast niewielka 

waga jednego metra kwadratowego wyrobu, du a

odporno  na uszkodzenia mechaniczne i zasto-

sowane powierzchniowego uszlachetniania za-

bezpieczaj cego przed zabrudzeniami, czyni

z nich idealny produkt uzupe niaj cy nowocze-

sne systemy docieple . Wspomniana niewielka 

waga pozwala na ich bezpieczne zastosowanie 

na du ych powierzchniach i znacznych wyso-

ko ciach. Opisane nowo ci jak i pozosta a ofer-

ta firmy Cerrad dost pna jest w najlepszych 

hurtowniach materia ów budowlanych i wy-

ko czeniowych na terenie kraju. Szczegó owe

opisy produktów znajdziecie Pa stwo na stro-

nie www.cerrad.com.pl.

Kamie
elewacyjny 
z Cerradu

Cerrad Sp. z o.o.
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Artyku  promocyjny
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