Okładziny elewacyjne,
które zachwycają
Od ponad wieku James Hardie produkuje dla swoich Klientów produkty o najwyższej niezawodności
i jakości. James Hardie jest wynalazcą cementu włóknistego. Obecnie 6 milionów domów zaświadcza
wyjątkową jakość, niezawodność i projekty pierwszej klasy Jamesa Hardie.

Co to jest cement włóknisty?

Piękny budynek zasługuje, aby pozostać pięknym

Cement włóknisty to wszechstronny materiał budowlany
rozwinięty przez Jamesa Hardie na początku lat
osiemdziesiątych XX w. Cement włóknisty to typ mieszanki
włókien celulozy wzmocnionych cementem.

James Hardie oferuje fasadę, która zachowuje stabilność
elementów, nadaje wygląd bez dużego wysiłku i kosztów.
To jest okładzina elewacyjna, która została opracowana
tak, aby wytrzymać wszystkie naturalne wpływy,
i która z upływem czasu nie traci swojego piękna.

Nasze produkty włókno-cementowe wykonane są
z naturalnych surowców:
·· celuloza
·· cement portlandzki
·· piasek
·· woda
Dodana do powyższego niewielka ilość dodatków
chemicznych nadaje naszym produktom ich unikalne,
długotrwałe właściwości.
Jakie właściwości posiada cement włóknisty?
Wszystkie nasze produkty z cementu włóknistego są
niepalne, zgodnie z PN EN 13501-1. Produkty włóknocementowe są odporne na wodę i pleśń; są także odporne
na trwałe uszkodzenia spowodowane przez wodę.
Włókno-cement jest długowieczny, odporny na działanie
promieni UV, odporny na gnicie i zniekształcenia /skręcenia.
Dlaczego cement włóknisty?
·· wygląd fasad, który nigdy nie zanika
·· nie kurczy się, nie ulega rozwarstwieniu, nie wypacza się
·· łatwy montaż dzięki niewielkiemu ciężarowi
·· łatwy do czyszczenia i pielęgnacji
·· przyjazny dla środowiska

James Hardie® okładziny elewacyjne są dostępne
w sumie w 21 kolorach, podzielonych na 5 harmonijnych
tematów kolorystycznych.
HardiePlank® w Polsce jest dostępny w 8 podstawowych
kolorach: biel śnieżna, szary stalowy, szary mgła,
szary metalowy, szary kamyk, szary antracytowy,
espresso i czerwony skandynawski.
Standardowe barwy paneli HardiePlank®: śnieżnobiały,
szary mgła i szary antracytowy.
Wszystkie inne kolory są dostępne z nieco dłuższym
terminem dostawy.
Panele HardiePlank® w strukturze drewnopodobnej,
panele HardiePlank® w strukturze gładkiej dostępne są
u dystrybutorów fermacell.
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Kolory neutralne

Okładziny elewacyjne HardiePlank® to nasz najlepiej sprzedający
się produkt: są wszechstronne, łatwe w pielęgnacji, dostępne
w szerokiej palecie kolorów i dwóch strukturach.
Właściwości:
·· wymiary: 3600 x 180 x 8 mm
·· struktury: drewnopodobne i na zamówienie gładkie
·· kolory: 8 dostępnych, 13 na zamówienie
·· ciężar: 7,12 kg /sztuka; 11,2 kg/m2
·· średnia gęstość: 1300 kg/m3
·· klasa ogniowa: A2, s1-d0, niepalne
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Świeże kolory

Wielkoformatowe panele elewacyjne HardiePanel® oferują
styl i treść. Świeże, wyraźne linie paneli elewacyjnych
HardiePanel® sprawiają, że są inteligentnym wyborem dla
współczesnego projektu.
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Właściwości:

* Osiem kolorów standardowego asortymentu

·· wymiary: 3050 x 1220 x 8 mm
·· struktury: gładka i na zamówienie drewnopodobna
·· kolory: 3 dostępne, 18 na zamówienie
·· ciężar: 38,8 kg /sztuka; 11,2 kg/m2

Dostępne struktury

·· średnia gęstość: 1300 kg/m
·· klasa ogniowa: A2, s1-d0, niepalne
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Produkty włókno-cementowe HardiePlank® i HardiePanel®, Producent: James Hardie, nadają Państwa domowi
niezwykły charakter. Odporne na warunki atmosferyczne, długotrwałe, dostępne w różnych strukturach
i różnych kolorach. www.fermacell.pl / www.jameshardie.com
Wierzymy w to, co sprzedajemy
Prosimy zaufać Producentowi James Hardie
i zastosować nasze produkty włókno-cementowe
w przekonaniu, że jest to najlepszy wybór.
Nasze produkty mają przewidywalny okres
użytkowania powyżej 60 lat i posiadają 10-letnią gwarancję.
Mają Państwo pytania? Nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi.

