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®Plăci de fibrociment CETRIS  

obálka vnějšek

Cel mai mare producator 

de placi din fibrociment 

din Europa

Cel mai mare producator 

de placi din fibrociment 

din Europa

®Placă CETRIS  
din clasa A2



Utilizarea plăcilor ®CETRIS  

Aplicatii contra incendiilor

A
co
pe
ri
su
ri

Cofra
je 

pierd
ute Constructii

în transporturi Hob
by

Pereti

obálka vnitřek

,
,

,

,

Cel mai mare producator 

de placi din fibrociment 

din Europa

Informații suplimentare găsiţi pe site-ul nostru 
de web , eventual puteți 
solicita informații tipărite sau un DVD cu date 
tehnice detaliate.

www.cetris.cz
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Placă CETRIS  
din clasa A2

®

, Pardoseli



63% așchii lemnoase 

25% ciment 

10% apă 

2% adaosuri de hidratare 

Compoziția plăcilor ®CETRIS

® CETRIS AKUSTIC
®Placa din fibrociment CETRIS  AKUSTIC se fabrică prin prelucrarea 

(găurirea unor orificii regulate cu diametrul de 12 mm) plăcii de bază 
®CETRIS  BASIC. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 1250 × 625 

mm, grosimea este de 8 și 10 mm. Suprafața plăcii este netedă, de 
culoarea gri a cimentului (fără finisaj de suprafață). Prin găurirea 

®orificiilor regulate se ating caracteristici acustice mai bune. CETRIS  
AKUSTIC servește ca și placaj de absorbţie acustică, în principal 
pentru obiectivele sportive, spațiile cu o temperatură și umiditate 
variabile și pentru obiectivele cu cerințe specifice.

® CETRIS AKUSTIC FINISH
®Placa CETRIS  AKUSTIC FINISH este o placă din fibrociment cu 

perforații uniforme (orificii găurite regulat, cu diametrul de 12 mm), 
livrată în formatul standard de 1250 x 625 mm. Suprafața plăcii este 
netedă, prevăzută cu finisaj de suprafață - cu stratul de vopsea de 
bază și stratul final de vopsea în nuanțe de culoare potrivit paletarului 
RAL, NCS. Plăcile pot fi prevăzute cu orificii de fixare găurite în 
prealabil și muchii ajustate. Pentru potrivirea nuanţei de culoare 
consultaţi producătorul.

Alăturați-vă pe Facebook: Am atașat site-ul companiei noastre pe rețeaua Facebook, care devine 
tot mai preferată. Aici veți găsi nu numai noutăți din domeniu, ci și fotografii ale referințelor exclusive 
și posibilitatea de a ne contacta direct cu orice întrebare.

Vizitați canalul nostru pe portalul YouTube, care cuprinde multe prezentări și montaje video precum 
și video-uri cu teste legate de rezistența plăcilor din fibrociment CETRIS . Linkul se găsește pe 
www.cetris.cz

®

Avantajele plăcilor ®CETRIS

Rezistență la îngheţ
®Plăcile din fibrociment CETRIS  sunt rezistente la îngheţ, au fost 

încercate la 100 de cicluri de înghețare, potrivit EN 1328.

Inofensivitate igienică
®Plăcile CETRIS  sunt inofensive din punct de vedere igienic, nu au 

miros neplăcut și nu conțin substanțe periculoase.

Rezistență la mucegaiuri 
și ciuperci

®Datorită rezistenței plăcilor CETRIS  la umiditate, pe suprafața 
acestora nu se formează mucegai.

Rezistență la insecte
®Datorită conținutului de ciment, plăcile din fibrociment CETRIS  

sunt total rezistente la insecte.

Protecţia mediului
Plăcile din fibrociment sunt ecologice, menajează mediul. Nu 
conțin substanțe periculoase de tipul azbestului și formal-
dehidelor, sunt rezistente la contactul cu benzină și ulei.

Rezistență la foc
®Placa din fibrociment CETRIS  este rezistentă la foc, iar clasifi-

carea acesteia, potrivit clasei de reacție la foc, în conformitate cu 
norma europeană EN 13 501-1 este A2-s1,d0 – neinflamabilă.

Izolație fonică perfectă
®CETRIS  sunt izolatoare fonic (impermeabilitate fonică 30 – 35 

dB).

Rezistență la acţiunile 
climaterice

®Datorită rezistenței la umiditate, placa din fibrociment CETRIS  
este cel mai bun material pentru mediile umede și pentru spațiile  
exterioare.



® CETRIS PDB
Placă din fibrociment calibrată prin rectificare, cu dimensiunile de 
1250 × 625 mm, destinată tehnologiei pardoselilor uscate. 
Calibrarea reduce toleranța de grosime la ±0,3 mm. Plăcile se 
livrează cu grosimi de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, iar la cererea 
clientului și în alte grosimi. Perimetrul plăcilor este prevăzut cu nut și 
feder și sunt destinate amplasării pe grinzi sau sunt utilizate la 
renovarea pardoselilor vechi.

® CETRIS BASIC
Placă din fibrociment cu o suprafață netedă de culoarea gri a 
cimentului. În mod standard, se fabrică în grosimi de 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24,26, 28, 30, 32 mm. La comandă se pot livra și plăci cu 
grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt 
de 3350 x 1250 mm. Plăcile se livrează tăiate la dimensiunile cerute 
de către client, cu muchia rotunjită sau teșită sub un unghi de 45°, 
frezate de la grosimea de 12 mm cu simi-canelură, de la grosimea de 
16 mm cu nut şi feder. De asemenea, plăcile pot fi prevăzute cu 
orificii.

® CETRIS PD
Placă din fibrociment cu dimensiunile de 1250 × 625 mm (inclusiv 
feder), destinată tehnologiei pardoselilor uscate. Plăcile se livrează 
în grosimi de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, iar la cererea clientului și 
în alte grosimi. Perimetrul plăcilor este prevăzut nut şi feder, şi sunt 
destinate amplasării pe grinzi sau sunt utilizate la renovarea 
pardoselilor vechi.
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® CETRIS  LASUR
Placă din fibrociment cu grosimea de 10 - 32 mm și o suprafață 
netedă, prevăzută cu un strat de vopsea de bază și cu lac de baiţ 
color final, în nuanțe potrivit paletei de culori. Finisarea suprafeţei cu 
lacul de baiţ nu formează un aspect unitar și monolitic. La comandă, 
se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. Dimensiunile de 
bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile prestate sunt 

® ®identice cu cele de la plăcile CETRIS BASIC. Plăcile CETRIS  
LASUR se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în 
spații exterioare.

® CETRIS PLUS
Placă din fibrociment cu grosimea de 8 – 32 mm și suprafață netedă. La 
comandă, se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 şi 40 mm. Pe 
ambele părți și pe toate muchiile este aplicat un strat de vopsea de bază 
de culoare albă. Stratul de vopsea de bază se livrează pe ambele feţe, 
inclusiv pe muchii. Dosul plăcii are un grad de acoperire mai mic și o 
structură neregulată. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 × 1250 

®
mm. Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS  
BASIC. Stratul de vopsea de bază îmbunătățește aderența între placă și 
finisajul final, reduce gradul de absorbție al plăcii și consumul de vopsea 
necesară pentru finisajul final.

® CETRIS PROFIL PLUS
Placă din fibrociment cu grosimea de 10 sau 12 mm, a cărei 
suprafață formează un relief imitând structura lemnului sau a 
ardeziei. Pe ambele părți și pe toate muchiile este aplicat un strat de 
vopsea de bază de culoare albă, care îmbunătățește aderența între 
placă și finisajul final și reduce consumul de vopsea necesară pentru 
finisajul final. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 × 1250 

®mm. Serviciile prestate sun identice cu cele de la plăcile CETRIS  
®BASIC. Pentru aspectul lor decorativ, plăcile CETRIS  PROFIL 

PLUS se utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în 
spații exterioare și interioare.

® CETRIS PROFIL FINISH
Placă din fibrociment cu grosimea de 10 sau 12 mm, a cărei 
suprafață formează un relief imitând structura lemnului sau a 
ardeziei. Placa este prevăzută cu un strat de vopsea de bază și cu cel 
final în nuanțe de culori potrivit paletarului RAL, NCS. Dimensiunile 
de bază sunt de 3350 × 1250 mm. Serviciile prestate sunt identice cu 

®cele de la plăcile CETRIS  BASIC. Pentru aspectul lor decorativ, 
®plăcile CETRIS  PROFIL FINISH se utilizează în principal ca și plăci 

de placare a fațadelor în spații exterioare și în cele interioare. Pentru 
potrivirea nuanţei de culoare consultaţi producătorul.

® CETRIS FINISH
Placă din fibrociment cu grosime de 10 – 32 mm și suprafață netedă, 
prevăzută cu un strat de vopsea de bază și cu vopsea finală în 
nuanțe de culori potrivit paletarului RAL, NCS. La înțelegere cu 
clientul, se pot livra și plăci cu grosimi de 34, 36, 38 și 40 mm. 
Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 x 1250 mm. Serviciile 

®prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS  BASIC. Plăcile 
®CETRIS  FINISH se utilizează în primul rând ca și plăci de placare a 

fațadelor în spații exterioare. Pentru potrivirea nuanţei de culoare 
consultaţi producătorul.

®  CETRIS DEKOR
®CETRIS  DEKOR este o placă din fibrociment cu grosimea de 12 și 

14 mm, cu formatul de 1250 x 625 mm, prevăzută cu tencuială 
decorativă acrilică de tip mozaic, cu o granulaţie de la 0,6 până la 1,2 

®mm. Plăcile CETRIS  DEKOR se livrează în 4 nuanțe de culoare, 
potrivit paletei de culori. În cazul achiziției unui număr mai mare de 
plăci, în baza înțelegerii cu producătorul, putem livra plăcile 

®CETRIS  DEKOR și în alte grosimi și formate. Plăcile se utilizează în 
principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații exterioare, pentru 
placarea verticală a soclurilor, a fațadelor, a părților de umplutură ale 
balustradelor și ca și tavane false (căptușeala acoperișului).

BORDURA DE 
®GRĂDINĂ CETRIS

®BORDURA PENTRU RĂSADNIȚĂ CETRIS  este o placă din 
®fibrociment CETRIS  de un format dreptunghiular cu grosimea de 28 

mm şi dimensiunile de 1250 x 250 mm, care a luat naștere prin 
®divizarea plăcii CETRIS  BASIC. Muchia superioară este teșită pe 

ambele părți, muchiile laterale sunt ajustate pentru îmbinare 
reciprocă prin frezare (nut + feder). Bordurile se pot tăia, găuri și 
eventual și freza. Bordura se poate amplasa pe un pat de beton, 
eventual direct într-un șanț și se poate înconjura cu pământ.

® CETRIS PROFIL
Placă din fibrociment cu grosimea de 10 sau 12 mm, a cărei 
suprafață formează un relief imitând structura lemnului sau a 
ardeziei. Dimensiunile de bază ale plăcii sunt de 3350 × 1250 mm. 

®Serviciile prestate sunt identice cu cele de la plăcile CETRIS  
®BASIC. Pentru aspectul lor decorativ, plăcile CETRIS  PROFIL se 

utilizează în principal ca și plăci de placare a fațadelor în spații 
exterioare și interioare.

® CETRIS PDI
®CETRIS  PDI este un element de tip sandviș, compus dintr-o placă 

din fibrociment CETRIS cu grosimea de 22 mm lipită cu o placă de 
izolație fibrolemnoasă cu grosimea de 12 mm. Întregul element este 
frezat – pe circumferinţă este prevăzut cu nut și feder. Suprafața 
elementului este netedă. Dimensiunile elementului sunt de 1220 x 
610 mm (inclusiv federul) și este destinat tehnologiei pardoselilor 
uscate. Elementul se livrează în grosimea de 34 mm. Plăcile sunt 
destinate amplasării pe o suprafață plană dreaptă (structuri de 
acoperiș, înveliș de acoperire).
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