
CENÍK 2017                                                         
            
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ   •   CETRIS® BASIC  •  CETRIS® PLUS
* Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 mm                                      PLATNOST OD 1. 1. 2017

Tloušťka
desky
mm

Základní cena* Parametry balení

CETRIS® BASIC
Kč/m2

CETRIS® PLUS
Kč/m2 ks na paletě m2 na paletě m3 na paletě

Jednovrstvý nátěr lícové
strany, rubové strany a hran

Orientační hmotnost desek včetně
palety v kg

Orientační hmotnost
celé desky v kg

Orientační hmotnost
1 m2 desky v kg

8 165,- 313,- 60 251,25 2,01
2854 46,9 11,2

10 184,- 332,- 45 188,44 1,88
2677 58,6 14,0

12 203,- 350,- 40 167,50 2,01
2856 70,4 16,8

14 240,- 386,- 35 146,56 2,05
2914 82,1 19,6

16 272,- 417,- 30 125,63 2,01
2854 93,8 22,4

18 306,- 450,- 25 104,69 1,88
2678 105,5 25,2

20 342,- 485,- 25 104,69 2,09
2973 117,3 28,0

22 377,- 519,- 20 83,75 1,84
2620 129,0 30,8

24 408,- 549,- 20 83,75 2,01
2854 140,7 33,6

26 443,- 582,- 20 83,75 2,18
3088 152,4 36,4

28 479,- 618,- 15 62,81 1,76
2503 164,2 39,2

30 512,- 650,- 15 62,81 1,88
2679 175,9 42,0

32 546,- 682,- 15 62,81 2,01
2854 187,6 44,8

34 913,- - 15 62,81 2,14
3030 199,3 47,6

36 967,- - 10 41,88 1,51
2151 211,1 50,4

38 1018,- - 10 41,88 1,59
2268 222,8 53,2

40 1071,- - 10 41,88 1,68
2385 234,5 56,0

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska CETRIS® základního výrobního
rozměru 3350 x 1250 mm s hladkým cementově šedým povrchem a třídou
reakce na oheň A2.
Ceny  desek  CETRIS® HOBBY a  desek  nižších  jakostních  tříd  se  řídí
samostatným ceníkem.

CETRIS® PLUS  je  cementotřísková deska základního výrobního rozměru
3350 x 1250 mm opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je
dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a
nepravidelnou strukturu.
V ceně za  m2 nejsou zahrnuty žádné služby.

SLUŽBY
Řezání: 
Cementotřískovou desku CETRIS®  BASIC lze na přání zákazníka rozřezat
v podélném, příčném i šikmém směru ze základního rozměru 3350 x 1250
mm. Za řezání desek v podélném a příčném směru se účtuje příplatek v
závislosti na tloušťce desky. U šikmých řezů se cena stanoví dohodou.

Frézování: 
Boční  hrany  cementotřískových  desek  CETRIS®  BASIC lze  na  přání
zákazníka opatřit profily uvedenými v tabulce. Podrobnější technické údaje
o frézovaných deskách jsou uvedeny v technických podmínkách výrobku.
Minimální rozměr frézované desky je 350x350 mm.

Ceník nestandardních formátů: 
Pro  účely  tohoto  ceníku  se  nestandardním  formátem desky rozumí  jiné
rozměry  než  je  rozměr  základního  formátu  3350  x  1250  mm.  Ceny
nestandardních  desek  se  stanoví  dohodou.  Minimální  možné  rozměry
řezaných  pravoúhlých  formátů  desek  50  x  50  mm.  Maximální  možné
rozměry řezaných pravoúhlých formátů desek 1225 x 3325 mm.

CENÍK SLUŽEB

Řezání

Tloušťka desek
v mm

8 10 12 14 16-20 22-32 34-40

Cena řezání
1bm / Kč

19,- 21,- 23,- 27,- 32,- 49,- 91,-

              Ostatní služby

Provedení
Od tloušťky

mm
Cena služby

Pero-drážka 16 40,- kč/bm
Polodrážka 12 40,- kč/bm
Broušení 12 91,- kč/m2

CNC srážení hrany 8 100,- kč/m2

CNC dělení 8 100,- kč/m2

CNC vrtání 8 85,- kč/m2

Služby CNC je možno provádět u desek do max. tloušťky 20mm.

Dřevěné podložky: 
Desky  CETRIS®  BASIC jsou  standardně  dodávány  na  nevratných
dřevených podložkách a jsou zabaleny do ochranné PE fólie. Při odběru
celé  palety  cementotřískových  desek  CETRIS® se  dřevěná  podložka
neúčtuje. V ostatních případech účtujeme poplatek  350 Kč/ks dřevěné
podložky.
Na  cementotřískové  desky  CETRIS®  je  vydáno  Osvědčení  o  stálosti
vlastností  č. 1020-CPR-070030188.

CIDEM HRANICE, a. s.,  divize CETRIS,  Nová ulice 223, 753 01 Hranice  ▪  Obchodní manažer - tel.: +420 581 676 292, mobil: +420 602 772 714 
Realizace objednávek - tel.: +420 581 676 342 ▪ e-mail: realizace@cetris.cz ▪ www.cetris.cz

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním  závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky - dle aktuálních Všeobecných 
prodejních a dodacích podmínek CIDEM Hranice, a.s. 

mailto:realizace@cetris.cz
http://www.cetris.cz/


CENÍK 2017
                                                          
CETRIS® FINISH  • CETRIS®LASUR  • CETRIS®AKUSTIC  • CETRIS®AKUSTIC FINISH • CETRIS®DEKOR 

* Uvedené ceny jsou platné při odběru min. množství 50m2 jednoho odstínu.                      
** Uvedené ceny jsou platné při odběru menším než  50m2 jednoho odstínu.                                                           PLATNOST OD 1. 1. 2017

Tloušťka desky
mm

CETRIS® FINISH, LASUR,
odstín A

CETRIS® FINISH, odstín B
CETRIS®

DEKOR
CETRIS®

AKUSTIC
CETRIS® AKUSTIC FINISH,

LASUR

Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2

*nad 50m2 **do 50m2 *nad 50m2 **do 50m2 odstín A odstín B

8 - - - - 412,- 1127,- 1331,-

10 942,- 1557,- 1166,- 1761,- 555,- 1293,- 1497,-

12 964,- 1578,- 1188,- 1782,- 917,- - - -

14 1010,- 1620,- 1234,- 1824,- 958,- - - -

16 1050,- 1656,- 1275,- 1860,- - - -

18 - - - - - - - -

20 - - - - - - - -

22 - - - - - - - -

24 - - - - - - - -

26 - - - - - - - -

28 - - - - - - - -

30 - - - - - - - -

CETRIS® PROFIL       CETRIS® PROFIL PLUS       CETRIS® PROFIL FINISH       CETRIS® PROFIL LASUR 

CETRIS®  PROFIL je  cementotřísková  deska   jejíž  povrch  tvoří  reliéf  imitující
strukturu dřeva a břidlice.

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska základního výrobního rozměru
3350  x  1250  mm, jejíž  povrch  tvoří  reliéf  imitující  strukturu  dřeva  a  břidlice,
opatřená  základním  nátěrem  bílé  barvy.  Základní  nátěr  je  dováván  jako
oboustranný  včetně  hran.  Rubová  strana  má  nižší  kryvost  a  nepravidelnou
strukturu.  Barevný základní  nátěr  je  řešen individuálně  za  příplatek.  Výroba na
objednávku. V ceně za  m2 nejsou zahrnuty žádné služby.

CETRIS® FINISH  (PROFIL  FINISH)  je  cementotřísková  deska  s  hladkým
povrchem,  opatřená  akrylátovou  povrchovou  úpravou,  vhodná  jako  plášť
odvětraných fasád.  CETRIS® FINISH ( PROFIL FINISH ) dodáváme v rozměrech
dle přání zákazníka (max.1250 x 3350 mm), mohou mít  předvrtané upevňovací
otvory  a  upravené  hrany  fazetováním.  Výroba  je  na  objednávku  –  minimálníí
množství je 50 m2. 

CETRIS®  LASUR  (PROFIL  LASUR)  je  cementotřísková  deska  s  hladkým
povrchem,  opatřená  základním  podnátěrem  a  finální  probarveným  lazurovacím
lakem v odstínech dle vzorníku.  Povrchová úprava lazurovacím lakem nevytváří
jednotný  a  jednolitý  vzhled.   CETRIS® LASUR  (PROFIL  LASUR) dodáváme v
rozměrech dle přání  zákazníka (max.1250 x 3350 mm), mohou mít  předvrtané
upevňovací  otvory  a  upravené  hrany  fazetováním.  Výroba  je  na  objednávku  –
minimálníí množství je 50 m2. 

CETRIS®AKUSTIC  je  cementotřísková  deska  vyráběná  opracováním
základního typu desky CETRIS®BASIC vyvrtáním pravidelných otvorů. Touto
úpravou je mimo stávajících vysokých mechanických parametrů  dosaženo  i
zlepšení akustických vlastností. Jestliže plná  základní deska CETRIS® vyniká
především vysokou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, vrtaná deska slouží
jako  pohltivý  akustický  obklad.  Základní  formát  desky  CETRIS®AKUSTIC je
1250 x 625 mm. 

CETRIS®AKUSTIC FINISH je cementotřísková deska s rovnoměrnou perforací
(vyvrtané  pravidelné  otvory  o  průměru  12  mm)  nabízená  v  standardním
formátu  1250  x  625  mm.  Povrch  desky  je  hladký,  opatřený  povrchovou
úpravou – základním podnátěrem a finální  povrchovou úpravou v barevném
odstínu  dle  vzorníku.  Výroba  pouze  na  objednávku  –  minimální  celkové
množství je 50 m2..

CETRIS®  DEKOR je  cementotřísková  deska  tl.  12  a  14  mm  s  hladkým
povrchem, opatřená základním nátěrem a dekorativní mozaikovou omítkou ve
čtyřech  barevných odstínech  dle  vzorkovnice.  Používají  se  především  jako
fasádní  obkladové  desky  v  exteriérech.  Rubová  strana  desek  CETRIS®
DEKOR je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou
strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. 

Pozn.:  Rubová strana desek CETRIS® s povrchovou úpravou FINISH je opatřena ochranným základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled
             a dostatečnou kryvost.  Nátěr  nemá  specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení  v bílém nebo transparentním odstínu musí být předem
             uveden v objednávce.                                                                                                                                                                                                                     

Odstín A Barevné odstíny dle RAL, NCS – standardní výroba

Odstín B Barevný odstín dle RAL, NCS – nestandardní výroba, konkrétní odstíny na www.cetris.cz

Servisní dodávka barvy Smluvní ceny

CIDEM HRANICE, a. s.,  divize CETRIS,  Nová ulice 223, 753 01 Hranice  ▪  Obchodní manažer - tel.: +420 581 676 292, mobil: +420 602 772 714 
Realizace objednávek - tel.: +420 581 676 342 ▪ e-mail: realizace@cetris.cz ▪ www.cetris.cz

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním  závodě CETRIS Hranice. Dodací a platební podmínky - dle aktuálních Všeobecných 
prodejních a dodacích podmínek CIDEM Hranice, a.s. 

Tloušťka desky
mm

CETRIS® PROFIL CETRIS® PROFIL PLUS
CETRIS® PROFIL FINISH,

LASUR, odstín A
CETRIS® PROFIL FINISH,

LASUR, odstín B

Kč / m2

S jednovrstvým nátěrem lícové, rubové
strany a hran *nad 50m2 **do 50m2 *nad 50m2 **do 50m2

Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2 Kč / m2

10 239,- 385,- 1009,- 1618,- 1233,- 1822,-

12 261,- 407,- 1038,- 1645,- 1263,- 1849,-

mailto:realizace@cetris.cz
http://www.cetris.cz/

