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Montážní návod

Fasády
 PLANKS Desky Desky HardiePlank® a Profily HardieTrim®



V tomto manuálu naleznete informace, potřebné 
k tomu, abyste mohli upravovat a instalovat desky 
HardiePlank® a profily HardieTrim®. Než se do instalace 
pustíte, přečtěte si, prosím, pozorně celý tento manuál.  

Nákresy v tomto manuálu jsou pouze přibližné. Pokud 
není u konkrétního výslovně uvedeno jinak, nejsou 
nákresy přesné, a jsou užity pouze jako příklady. 
Pro přesnou a detailní práci se řiďte projektovou 
dokumentací Vašeho konkrétního projektu. 

Informace, které společnost Cembrit a.s. poskytuje 
svým zákazníkům prostřednictvím této brožury i jinými 
cestami, jsou založené na obecné zkušenosti, nejlepším 
vědomí a svědomí společnosti Cembrit a.s.  

Tyto informace ovšem není možné garantovat 
vzhledem k faktorům, které jsou za hranicemi znalostí 

a kontroly firmy Cembrit a.s., a které mohou ovlivnit 
užívání výrobků firmy Cembrit a.s.

Firma Cembrit a.s. se řídí politikou neustálého 
zdokonalování. Proto si vyhrazuje právo kdykoli bez 
předchozích upozornění měnit specifikace.   

Barvy a textury se mohou měnit v závislosti 
na světelných a povětrnostních podmínkách. 
Barvy výrobků, které vidíte v této brožuře, se mohou 
lišit jak pod vlivem těchto omezení, tak pod vlivem 
omezení procesu tisku.   

Ujistěte se, prosím, že v ruce držíte nejaktuálnější verzi 
brožury, která je shodná s verzí, kterou si můžete 
stáhnout z našich webových stránek www.cembrit.cz. 
V případě jakýchkoli pochybností prosím kontaktujte 
naše regionální zástupce.

Úvod

Popis produktů
Desky HardiePlank®

Planks desky jsou fasádní obkladové desky, vyrobené 
z vláknocementu. Obsahují písek, cement, celulózu 
a  vodu. Desky je možné instalovat vodorovně, svisle 
nebo šikmo. Protože jsou tyto desky lehké, podkladová 
konstrukce pro jejich upevnění je mnohem jednodušší, 
než podklady pro mnohé jiné stavební materiály. Planks 
desky lze snadno řezat, upravovat i instalovat bez 
použití speciálních nástrojů. Desky lze připevňovat za 
pomoci šroubů a hřebíků na dřevěné, hliníkové nebo 
ocelové rošty. Nejpoužívanější podkladní konstrukcí 
jsou snadno a rychle instalovatelné dřevěné rošty. 
Planks desky dodáváme standardně v mnoha barevných 
provedeních, takže se výborně hodí ke všem typům 
budov. Desky se jsou velmi oblíbené pro vytváření 
větraných fasádních konstrukcí.  

Technické informace
Rozměry D 3600 x Š 180 x T 8 mm 
Hmotnost (jedné desky) 7,4 Kg 
Spotřeba na 1m2 1,85 ks 
Krytí (jedné desky)            150 mm

Profily HardieTrim® 
Vláknocementový profil tvoří dvě 25 mm silné desky,  
ze kterých se sestaví požadovaný rohový profil, který se 
k nosné konstrukci kotví pomocí šroubů nebo hřebíků. 
Profily HardieTrim® dodáváme v barvách: Arctic White, 
Sail Cloth a Midnight Black. Tyto profily jsou používány 
především jako dokončovací a dekorativní prvky kolem 
rohů, oken, dveří atd.  

Technické informace

Délka 3050 mm

Šířka 90 mm 140 mm

Tloušťka 25 mm

Hmotnost (jedné desky) 7,2 kg 11,2 kg
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Spotřeba materiálu

Retušovací barva 
K dostání ve všech barvách. Obsah 
balení 1,0 L.  
Přibližná spotřeba 1,0 L / 10 m2.

HardiePlank® šrouby 
Samořezné šrouby 5.0 x 31 mm 
určené pro kovové rošty a 5.0 x 
32 mm určené pro dřevěné rošty.

HardieBlade®  
Diamantový kotouč pro žezání 
vláknocementu. K dostání ve 
čtyřech variantách Ø 160,  
Ø 190, 254 a 305 mm.

HardieGuillotine™  
Ruční nástroj pro rychlé 
a jednoduché řezání 
vláknocementových desek bez 
hluku a prachu.

Podkladní páska  
Páska 0.7 x 60/100 mm.  Role 
v délce 20 m.

Příslušenství

Spotřeba materiálu na  1m2 
HardiePlank®  
s překryvem 30 mm 1,85 ks

Počet šroubů / hřebíků na podkladní 
konstrukci 400 mm - 600 mm

19 ks. - 13 ks.

Hliníkové profily – délka 3.0 m.

Vnitřní rohový profil tl. 0,8 mm Vnější rohový profil tl. 0,8 mm

25 20

25

4030
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Podkladní konstrukce
Obkladové desky HardiePlank® a profily HardieTrim® 
lze upevňovat jak na dřevěné, tak na zděné konstrukce. 
Výhodou použití větrané fasádní konstrukce je možnost 
vyrovnání drobných nerovností nosné stěny pomocí 
podkladního roštu. 

Větrání
Mezi podkladem a Planks deskami musí být minimálně 
20 mm široká větraná mezera. V místě, kde by 
do mezery mezi podkladní konstrukcí a deskou 
mohl vniknout hmyz nebo drobní hlodavci je nutné 
nainstalovat zábranu v podobě síťky nebo mřížky.

Dřevěné podkladní konstrukce 
Je třeba, aby dřevo bylo vyschlé a impregnované. 
Dřevěné latě musí mít minimální tloušťku 25 mm. 
Pokud je podkladem pro fasádní desky zdivo, musí 
mu odpovídat i délka a druh kotevních prvků. 
Doporučujeme, aby vzdálenost jednotlivých 
podkladních latí byla 400 - 600 mm. Používejte pouze 
řádně vyschlé dřevo, určené jako stavební materiál, 
a dodržujte veškerou platnou legislativu.  

Ocelové podkladní konstrukce
Tloušťka ocelových prvků by měla být 0,56 - 2,0 mm. 
Doporučujeme, aby vzájemná vzdálenost jednotlivých 
kotevních prvků byla 400 - 600 mm. Používejte pouze 
ocelové podkladní konstrukce určené pro větrané 
fasádní konstrukce v exteriéru. 
V případě použití podkladních prků tloušťky větší než 
2,0 mm je třeba z důvodu umožnění kotvení fasádního 
obkladu zajistit přídavnou dřevěnou podkonstrukci.

Obkladové desky HardiePlank® umístěné vodorovně 
na dřevěném roštu.

Horizontálně instalované 
HardiePlank®

Windstopper/
paropropustná folie

Nosný podkladní rošt

Vertikální řošt 
latě min 25 mm
(vzd. 400 - 600 mm)

Izolace 

Tloušťka větrané 
mezery min. 25 mm

Nosná stěna 

Horizontální dřevěný nebo 
kovový podkladní rošt
(vzd. 400 - 600 mm) 
Vertikálně instalované 
HardiePlank®

Obkladové desky HardiePlank® kladené 1 na 2, kotvené 
na zvenku izolované zděné nebo betonové konstrukci.

Vertikální dřevěný nebo 
kovový podkladní rošt 

Vertikálně instalované HardiePlank®

Izolace 

Horizontální dřevěný nebo 
ocelový podkladní rošt (400 - 600 mm)

Nosná stěna

Tloušťka větrané mezery 
min 25 mm

Windstopper/
paropropustná folie

Vertikální podkladní rošt
min25 mm
(vzd. 400 - 600 mm) Horizontálně instalované 

HardiePlank®

Nosná stěna

Obkladové desky HardiePlank® kladené 1na 2, kotvené 
na zděnou nebo betonovou konstrukci.

Obkladové desky HardiePlank® umístěné vodorovně na 
zděnou nebo betonovou konstrukci.

Podkladní rošt, řezání, kotvení 
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Desky HardiePlank® a profily HardieTrim® není nutné předvrtávat. Lze je snadno připevňovat hřebíky za pomoci 
kladiva, nastřelovačky, a nebo na podkladní rošt šroubovat. 

Kotvení desek HardiePlank®

Ruční přitloukání
Doporučujeme použít žárově zinkované nebo nerezové 
hřebíky 2,5 x 37 mm nebo 2,65 x 55 mm.
 
Nastřelování
Doporučujeme použít Paslode 2.8x51 Full Head HDG, 
nebo podobné hřebíky.

Šrouby
Doporučujeme šrouby JamesHardie® pro skryté 
upevňování na ocelové podkladní konstrukce, šrouby 
HardiePlank® pro skryté upevňování na dřevěné 
podkladní konstrukce a fasádní šrouby DE-flex pro 
přiznané upevňování na dřevěné podkladní konstrukce.

Vzdálenost roštnic
Pod obkladové desky HardiePlank® je možné použít 
dřevěné latě o rozměrech minimálně 25x50 mm. 
Vzdálenost latí je běžně 400 mm, nesmí být větší než 
600 mm. 

Pozor! Na okrajích budovy je konstrukce více zatížená 
větrem, proto v těchto místech doporučujeme zmenšit 
rozteč podkladní konstrukce. Pro budovy, které stojí 
ve zvláště exponovaných oblastech, doporučujeme 
propočítat zatížení větrem a navrhnout optimální 
vzdálenost roštu.

Kotvení profilů HardieTrim®

Profily HardieTrim® je možné přitloukat ručně, pomocí 
nastřelovačky, nebo šroubovat. Profily není nutné 
předvrtávat. Upevňování musí být provedeno tak, aby 
hlavičky hřebíků tvořily jednu rovinu s povrchem desek. 
Pro ručním kotvení používejte žárově zinkované nebo 
nerezové hřebíky 2,5 x 55 mm. Může se stát, že po 
ručním přibíjení desek budete potřebovat zaretušovat 
barvu. 

Nastřelování
Je možné použít nastřelovačku (Paslode IM 250 
s hřebíky z nerezavějící oceli 16x ≥50 mm a pod.).

� ��Správné 
kotvení

Chybné 
kotvení 

Chybné 
kotvení 

Fasádní deska 
HardiePlank®

Ruční přitloukání / nastřelování desek HardiePlank® 

Fasádní profil
HardieTrim  ®

Chybné 
ruční
kotvení 

Chybné
ruční
kotvení

Správné
ruční
kotvení
 

����Správné
nastřelení 

Ruční přitloukání / nastřelování profilů HardieTrim® 

Montáž



Montáž první desky
První desku instalujte dle následujícího postupu. Před 
montáží zkontrolujte terén okolo budovy a rozvrhněte 
si montáž první desky tak, aby bylo možné dodržet 
minimálí odtup desky od země. 

Je nutné, aby odstup Planks desek od země byl 
minimálně 150 mm.  

Ventilační štěrbinu ukončete na spodní a horní části 
roštu síťkou nebo mřížkou, která umožní dostatečné 
odvětrávání a zároveň zabrání vniku hmyzu a drobných 
hlodavců do ventilační štěrbiny. 

Z první desky, kterou se chystáte instalovat, odřízněte 
30 mm široký pruh a připevněte ho do vzdálenosti 
160 mm od země tak, aby deska přesně lícovala 
s požadovanou rovinou fasády. Poté instalujte zbylou 
část desky. Ujistěte se, že tato deska přesahuje 10 mm 
za podkladní pásek i za ventilační mřížku, aby se vytvořil 
odkapový okraj.  

Montáž dalších desek
Každé dvě desky musí mít vzájemně minimální přesah 
30 mm. Před instalací dalších desek si prosím pozorně 
prohlédněte vysvětlující obrázky.

Instalujte za sebou desky z různých balíků, abyste 
docílili nepravidelného vzhledu po sobě jdoucích desek. 

Při každé čtvrté desce kontrolujte zarovnání 
a přeměřujte vzdálenosti, abyste si byli jisti, že desky 
umisťujete v požadované rovině. 

Pozor!
Vždy instalujte pouze suché desky. Pokud dojde k jejich 
navlhnutí, rozložte je na přiměřeně větrané místo, kde 
je nechte před instalací kompletně vysušit.
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Ilustrace založení první desky

Nosná stěna

Windstopper/
paropropustná folie

Vertikální dřevěný nebo
kovový podkladní rošt 

Horizontálně instalované
desky HardiePlank  ®
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Ilustrace kotvení dalších desek

Použití jako fasádní obklad
Př

es
ah

 o
ka

po
vé

hr
an

y 
10

 m
m

20

Větrací mřížka

Podkladní pásek
 (deska HardiePlank  š. 30 mm)

Horizontálně instalované 
fasádní desky HardiePlank

Nosná stěna
Windstopper/paropropustná folie

Vertikální dřevěný nebo 
ocelový podkladní rošt

Hřebík 20 mm od horního okraje 

V
zd

ál
en

os
t 

od
 z

em
ě

M
in

. 1
50

 m
m

®

®



7

Spoje
Obkladové HardiePlank® můžete spojovat několika 
způsoby, v závislosti na tom, jakého vzhledu chcete 
dosáhnout. Při montáži desek maximálně využijte 
okraje desek z výroby.

Pro docílení pěkného výsledného vzhledu, umisťujte 
spoje fasádních desek střídavě. Spoje desek musí být 
vždy podloženy nosnou latí a podkladní páskou. Pro 
urychlení a zjednodušení montáže je možné použít 
EPDM pásku na celou výšku podkladního nosného 
roštu. 

Spoje desek
Spoje obkladových desek HardiePlank® provádějte 
s minimální spárou 1 mm. Za spoj je nutné umístit 
podkladní pásku. 

Řezné hrany je nutné přetřít retušovací barvou, která 
je k dispozici ve stejných odstínech jako desky.  

Návaznost s dalšími částmi budov
Fasádní konstrukce z desek HardiePlank® musí 
respektovat pažadavky nosné konstrukce. Mezi deskami 
a budouvou nechte vždy dilatační mezeru min. 1mm, 
aby vlivem tepelné roztažnosti mohla pracovat jak 
budova, tak desky. Dodržení dostatečných dilatačních 
vzdáleností je důležité především při instalaci na kovové 
podkladní rošty. 

Více ohledně možných spojů a upevňování na rozích 
se dozvíte z ilustrací níže. 

podkladní páska
dilatační mezera min. 1 mm

Nosná stěna

Desky HardiePlank ®

Střídavé spoje desek 
min. přes 2 desky
Vždy podložené nosnou latí 
a EPDM páskou

Minimální 
šířka spáry 1 mm.
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Podkladní páska
60 x 200  mm

Paropropustná 
folie

Nosná stěna 

Izolace 

Vertikální rošt
min. 25 mm
(vzd. 400 - 600 mm) 

Vnější roh z profilu 
HardieTrim

20
 m

m
 m

in

Horizontálně instalované 
desky HardiePlank®

®
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Hřebíky min 15 mm
od kraje desky

 

Detail spoje 2 desek

Spoje desek HardiePlank® 



HardiePlank® kladené 1 na 2
Desky je také možné instalovat svisle. 
Pokud je chcete takto montovat, 
musí být nosná podkladní konstrukce 
umístěna vodorovně. 
Vodorovná konstrukce musí být 
k nosné stěně kotvena přes svislou 
podkladní konstrukci, která vytváří 
větrací mezeru. Minimální rozměr 
svislé latě je 25 x 50 mm ve vzájemné 
vzdálenosti max. 600 mm. 

Obkladové desky HardiePlank® 
je možné instalovat v jejich původní 
plné šíři 180 mm s překryvem 30 
mm, nebo je lze nařezat na pruhy 
min. šířky 60 mm. Takovéto pruhy 
je možné přibíjet jedním hřebíkem 
uprostřed.
 

Svislá instalace desek 
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Nosná stěna

Windstopper/
paropropustná folie

Horizontálně instalované 
desky HardiePlank®

Vertikální dřevěný nebo 
kovový podkladní rošt

Podkladní pásek 30 mm  

Větrací mřížka

10
 m

m
 p

ře
sa

h

50
 m

m
 o

ds
tu

p

Oplechování

Ilustrace A

Nosná stěna

Windstopper/
paropropustná membrána

Vertikální dřevěný nebo
kovový podkladní rošt

Horizontalně instalové 
desky HardiePlank®
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Podkladní pásek 30 mm   

Větrací mezera

Oplechování
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Základ
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Vertikálně instalované 
desky HardiePlank®

Paropropustná membrána

Instalace podkladního roštu 
musí odpovídat požadavkům
zatížení větrem a poskytnout 
dostatečnou podporu pro 
kotvení profilů HardieTrim ®

Svislá lamela podkl. 
roštu min 25 mm

Nosná stěna

Vodorovná lamela roštu 
ze dřeva nebo oceli

M
in

 1
50

m
m

Ilustrace B

První obkladová deska HardiePlank® nad úrovní střechy
Následující ilustrace popisují montáž obkladových desek HardiePlank® nad úrovní střechy. 

Desky v návaznosti na střechu
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Detail fasády u střechy

Detail fasády u střechy

Detaily v okolí oken a dveří
Detail nadpraží Detail parapetu Detail ostění

Paropropustná folie

Nosná stěna

Podbytí 

Svislé lamely dřevěného 
nebo kovového roštu

Deskla HardiePlank ®

Odváděcí otvor

Nosná stěna

Svislé lamely dřevěného 
nebo kovového roštu 

Ochranná větrací
mřížka

Podbytí

Větrací mezera 

Paropropustná folie

Desky HardiePlank

20

Horizontálně instalované 
profily HardieTrim®

®

Windstopper/
paropropustná folie

Profily HardieTrim
Desky HardiePlank®

®

Větrací mezera

10
 m

m
Př

es
ah

Nosná stěna

Svislé lamely 
podkladního roštu 

Windstopper
/paropropustná folie

Větrací mezera  
(min 5mm)
Profil HardieTrim®

®Deska HardiePlank

Svislá lamela 
podkladníhoroštu 

Nosná stěna

Profil HardieTrim Desky HardiePlank®
®

Nosná stěna

Windstopper/
paropropustná folie

Detail fasády u střechy

Detail parapetu

20

Ochranná větrací 
mřížka

Svislé lamely dřevěného 
nebo kovového roštu

Deska HardiePlank  ®

Paropropustná folie 

Nosná stěna

Větrací mezera 

Podbytí  

Nosná stěna

®

Windstopper/
paropropustná folie

Svislé lamely dřevěného
nebo kovového roštu

Horizontálně instalované
Desky HardiePlank  

Větrací mezeta 
Oplechování

Detaily



Detaily rohů
Pokud umisťujete desky HardieTrim® vedle profilů 
HardiePlank®, je třeba, aby mezi nimi byla mezera min. 
1 mm. Desky zezadu připevněte páskou k podkladní 
konstrukci a všechny řezné plochy přetřete retušovací 
barvou. 

Hotové rohy
Rohové profily HardieTrim® se skládají ze dvou desek 
HardieTrim®, pomocí kterých můžete vytvořit roh 
o požadovaném úhlu. 
Při montáži hotových rohových profilů z desek 
HardieTrim® postupujte podle předem stanoveného 
kladečského plánu. Profily kotvěte po max. 400 mm. 

Okna a dveře
Profily HardieTrim® jsou vhodné k zakončení kolem 
oken a dveří. 

Okna
Pokud umisťujete profily HardieTrim® přes desky 
HardiePlank®, postupujte podle návodu na následujícím 
obrázku. 

Formátování - Řezání
Obkladové desky HardiePlank® lze řezat několika 
způsoby.
Pozor! Všechny řezy přetřete retušovací barvou. 
Zabráníte tím nežádoucímu vlhnutí desky v místě řezu. 

HardieGuillotine™
Při práci s ručními nástroji nedochází ke vzniku 
problematického množství prachu a pilin. Tato gilotina 
je výborný nástroj pro řezání obkladových desek 
HardiePlank®. Pracuje rychle a čistě. Na desku si 
narýsujte místo řezu. Poté desku vsuňte do gilotiny 
a uřízněte ji. 

Ruční pila
Ruční pily se obvykle používají pro drobnější řezy 
s malým požadavkem na kvalitu řezu. Je možné je 
používat pro řezání desek HardiePlank® i pro řezání 
profilů HardieTrim®.  
Na desku si narýsujte místo řezu.  
Pozor: běžné pily, určené pro řezání dřeva, se řezáním 
HardiePlank® rychle ztupí. 
Před formátováním nařízněte plastový obal a odstraňte 
ho v pruhu asi 50 mm okolo místa řezu.
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Lupínková pila a děrovka
Výřezy je možné vyřezávat mimo jiné i vykružovací 
pilou s listem z tvrdokovu. Řezejte vždy z rubové 
strany. 

Vrtání
Pro vyvrtávání větších děr můžete použít vykružovací 
pilu. Eventuelně můžete z lícové strany desky vyvrtat 
několik děr podél požadovaného otvoru, a jeho vnitřek 
potom opatrně vymáčknout kladivem. Stejně dobře 
se pro tento účel hodí pila děrovka. 

Montáž rohů z profilu HardieTrim® 

Při přípravě rohového profilu používejte pro zajištění 
rohového řezu tvrdou podložku s vhodnou oporou pro 
desku. Desky do výsledného rohového profilu spojte 
před montáží na fasádu. Desky umístěte na plochou, 
čistou a suchou podložku k sobě tak, aby vytvořily 
požadovaný roh, a každých 400 mm je spojte hřebíky.  

Ochranná vrstva
Obkladové desky HardiePlank® a profily HardieTrim® 
jsou opatřeny polyetylenovou vrstvou, která má jejich 
povrch ochránit během přepravy a úpravy. Na tuto fólii 
můžete snadno tužkou nebo propiskou vyznačit místa 
řezů nebo vrtů. 
Obkladové desky HardiePlank® 
V průběhu úpravy nechte fólii nalepenou na deskách, 
sundejte ji až poté, co desky instalujete. Při instalaci 
desek fólii odhrňte natolik, aby nezůstala zachycená pod 
okolními deskami nebo za okraj roštu.  
Profily HardieTrim® 
V průběhu úpravy nechte fólii nalepenou na profilech, 
sundejte ji až poté, co profily instalujete. Pokud 
používáte nastřelovací hřebíky, nastřelujte je přes fólii. 
Za použití vhodného malého štětečku pak můžete 
hřebíky zaretušovat barvou. Hned poté sejměte 
plastovou fólii. 

Retušovací barva
Pokud na deskách HardiePlank® nebo profilech 
HardieTrim® vzniknou škrábance či skvrny, použijte 
k jejich zakrytí retušovací barvu, která je k dostání 
ve všech standardních barvách.   

Barvení desek HardiePlank® a HardieTrim® 
Obkladové desky HardiePlank® a profily HardieTrim® 
lze natírat kvalitní exteriérovou akrylátovou barvou. 
Více informací Vám poskytnou výrobci barev. 

Opravy obkladových desek HardiePlank® 
Obkladové desky HardiePlank® můžete vyměňovat tak, 
že mírně nazdvihnete desku, která je nad poškozenou 
deskou, tu vyjmete, a na její místo vsunete novou. Tuto 
novou desku pak upevněte tak, že ji přitlučete k desce, 
která ji překrývá. Můžete samozřejmě také rozebrat 
všechny desky až k poškozené, tu vyměnit, a vše pak 
zase vrátit na místo. 

Čištění
Obkladové desky HardiePlank® a profily HardieTrim® 
potřebují jen minimální údržbu. Desky čistěte jednou 
za rok studenou nebo vlažnou vodou, do které můžete 
v případě potřeby přidat jemný domácí čistící prostředek.  

Skladování a zacházení s deskami
Obkladové desky HardiePlank® a profily HardieTrim® 
noste vždy svisle. Desky skladujte v suchu. Plastový obal 
slouží jako ochrana před prachem. Po ukončení transportu 
ho můžete sejmout. Palety uchovávejte v krytém 
a větraném skladě. 
V případě navlhnutí desek je před instalací umístěte 
na suché a větrané místo až do kompletního vysušení. 
V takovém případě nenechávejte desky na paletě, ani je 
neskládejte na sebe, jinak by mohlo dojít k poškrábání nebo 
jinému poškození jejich povrchu.
Skladujte maximálně 5 palet na sobě, a to na pevném 
a tvrdém povrchu. Na staveništi skladujte pouze 3 palety 
na sobe. 

Požární odolnost
Desky HardiePlank® a profily HardieTrim® jsou zařazeny 
do třídy reakce na oheň A2-s1, d0

Materiál
Desky HardiePlank® jsou fasádní desky, vyrobené 
z vláknocementu. Obsahují písek, cement, celulózová 
vlákna a vodu.  

Bezpečnost
Stejně jako při zacházení s jakýmkoli jiným stavebním 
materiálem dodržujte veškerá bezpečnostní opatření 
a veškerou příslušnou legislativu. Pokud tento manuál 
v některých jednotlivostech neodpovídá platné legislativě 
nebo jiným nařízením, považujeme platnou legislativu 
a nařízení za nadřazené tomuto manuálu.  
Při řezání desek HardiePlank® a profilů HardieTrim® 
je třeba používat ochranné pomůcky.  Prach 
z vláknocementových desek je posuzován jako minerální 
prach, proto může při dlouhodobé inhalaci vznikat riziko 
onemocnění plic.
Pro podrobnější informace o bezpečnosti  zdraví si prosím 
prostudujte Bezpečnostní list materiálu (Material Safety 
Data Sheet) na našich webových stránkách  
www.cembrit.cz. 

Servis
Při dalších dotazech týkajících se obkladových desek 
HardiePlank® a profilů HardieTrim® kontaktujte svého 
místního zástupce firmy Cembrit, který je vždy připraven 
Vám poskytnout radu nebo pomoc. Na našich webových 
stránkách www.cembrit.cz se ujistěte, že v ruce držíte 
aktuální verzi tohoto manuálu.
 
Záruka
Na obkladové desky HardiePlank® a profily HardieTrim® 
se vztahuje desetiletá záruka. Podmínky záruky určuje firma 
Cembrit a.s.
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Formátování a skladování



Cembrit a.s. je jedním z předních Evropských výrobců stavebních materiálů. 
Vyrábí především střešní krytinu, obkladové desky a funkční desky 
z vláknocementu.  
 
Abychom si mohli být jistí, že naši zákazníci budou moci plně využívat 
veškeré výhody, které jim tyto produkty dovedou poskytnout, vyvinuli 
jsme rovněž celou řadu speciálně přizpůsobených upevňovacích prvků 
a dalších doplňků. S jejich pomocí naleznete trvanlivé, vizuálně atraktivní 
a cenově efektivní řešení pro jakoukoli střechu nebo stěnu. Jsou použitelné 
v prostředí domova stejně jako v reprezentativní kanceláři, v zemědělství, 
v průmyslových halách atd.  

Výrobky firmy Cembrit a.s. jsou vyráběny v technicky prvotřídně 
vybavených továrnách, jejichž předností je vysoká kvalita výroby, a jsou 
prodávané prostřednictvím sítě poboček a distributorů.  

Náš odborný a osobní přístup je nedílnou součástí všech našich produktů, 
stejně jako služeb, které poskytujeme.

Č. d. 41709.2
Červenec 2012

Cembrit a.s.Lidická 302

CZ - 266 38 Beroun 3

Tel.: 311 744 111

Tel.: 800 162 489

E-mail: info@cembrit.cz

www.cembrit.cz

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Oblast Západ
Region 2 
Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752

Region 3 
Jiří Doubek tel.: 602 521 755

Technická podpora 
Jan Lieber tel.: 602 735 122

Oblast Praha
Region 1 

Libor Tangl, tel.: 602 521 751

Technická podpora 
Ing. Arch. Petr Kvasnička, tel.: 725 923 235

Oblast Střed
Region 4 
Jiří Málek tel.: 602 521 756

Region 6 
Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760

Technická podpora 
Radek Hübner tel.: 602 521 610

Oblast Východ
Region 5 
Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758

Technická podpora 
Ing. Ivan Zindulka tel.: 602 155 871


