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CETRIS® AKUSTIC • CETRIS® AKUSTIC INCOL                                               PLATNOST OD 19.4.2022

Tloušťka desky
mm

CETRIS® AKUSTIC CETRIS® AKUSTIC INCOL

Kč / m2 Kč / m2

Typ perforace / vrtání, frézování Typ perforace / vrtání, frézování

A, E, F, G C, D B A, E, F, G C, D B

8 637,- 795,- 906,- - - -

10 795,- 957,- 1134,- - - -

12 - - - 1172,- 1352,- 1550,-

CETRIS®AKUSTIC FINISH, LASUR

Tloušťka desky
mm

CETRIS® AKUSTIC FINISH odstín A, LASUR CETRIS® AKUSTIC FINISH odstín B

Kč / m2  Kč / m2 

Typ perforace / vrtání, frézování Typ perforace / vrtání, frézování

A, E, F, G C, D B A, E, F, G C, D B

8 1201,- 1313,-  1435,- 1462,- 1571,- 1695,-

10 1339,- 1478,-  1632,- 1597,- 1739,- 1892,-

12 - - - - - -

Výroba je na objednávku – minimální množství je 50 m2. 

CETRIS®  AKUSTIC  je  cementotřísková  deska  s  rovnoměrnou
perforací  (vyvrtané/vyfrézované  pravidelné  otvory)  nabízená  ve
standardním  formátu  1250  x  625  mm.  Různou  perforací  -  typy
A,B,C,D,E,F,G  -  je  dosaženo  zlepšení  akustických  vlastností  v
místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky je
hladký, bez povrchové úpravy.

CETRIS®  AKUSTIC INCOL  je cementotřísková deska s hladkým
povrchem probarvená do hmoty černým pigmentem a rovnoměrnou
perforací  (vyvrtané/vyfrézované  pravidelné  otvory),  nabízená  ve
standardním  formátu  1250  x  625  mm.  Různou  perforací  -  typy
A,B,C,D,E,F,G  -  je  dosaženo  zlepšení  akustických  vlastností  v
místnostech - slouží jako pohltivý akustický obklad. Povrch desky je
hladký, bez povrchové úpravy.

CETRIS® AKUSTIC FINISH / LASUR je cementotřísková deska
s  rovnoměrnou  perforací  (vyvrtané/vyfrézované  pravidelné
otvory)  nabízená  ve  standardním  formátu  1250  x  625  mm.
Různou perforací je dosaženo zlepšení akustických vlastností v
místnostech  -  slouží  jako  pohltivý  akustický  obklad.  Povrch
desky  -  FINISH -  je  hladký,  opatřený  povrchovou  úpravou  –
základním  podnátěrem  a  finální  povrchovou  úpravou  v
barevném odstínu dle vzorníku RAL nebo NCS. Povrch desky -
LASUR - je hladký, opatřený základním podnátěrem a finálním
probarveným  lazurovacím  lakem  v  odstínech  dle  vzorníku
CETRIS®.  Povrchová  úprava  lazurovacím  lakem  nevytváří
jednotný a jednolitý vzhled.
Výroba pouze na objednávku – minimální celkové množství je
50 m2.

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 – dodávané odstíny na www.cetris.cz

Odstín B Barevné odstíny dle RAL, NCS – dodávané 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. 
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CETRIS® AKUSTIC • CETRIS® AKUSTIC INCOL • CETRIS® AKUSTIC FINISH, LASUR      

                                                                     

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. 


