
®
Cementotřísková deska CETRIS  je kvalitní deskový materiál mimořádných vlastností 
určený pro podlahové, střešní a stěnové systémy, odvětrané fasády, balkónové aplikace, 
protipožární aplikace, systémy ztraceného bednění a další aplikace.
 

Ekologičnost
Cementotřískové desky jsou ekologické, přátelské      

k životnímu prostředí. Neobsahují nebezpečné látky 
jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti 

benzínu a olejům.

Hygienická nezávadnost
®Desky CETRIS  jsou hygienicky nezávadné, 

nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné látky.

Nízká hmotnost
®Desky CETRIS  se řadí mezi lehký materiál (deska 

2tloušťky 10 mm váží pouze 14,0 kg/m ).

Mrazuvzdornost
®Cementotřískové desky CETRIS  jsou mrazuvzdorné, 

byly odzkoušeny na 100 zmrazovacích cyklů 
dle EN 1328.

Snadná opracovatelnost
®Cementotřískové desky CETRIS  lze opracovávat

všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. Desky
je možno vrtat, řezat, frézovat a brousit.

Odolnost proti ohni
®Cementotřísková deska CETRIS  je ohnivzdorná a její 

klasifikace podle třídy reakce na oheň dle evropské 
normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehořlavá.

Odolnost proti plísním a houbám
®Díky odolnosti desek CETRIS  proti vlhkosti se na 

povrchu desek netvoří plísně.

Odolnost proti povětrnosti
®Cementotřísková deska CETRIS  je nejlepší

materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky
její odolnosti proti vlhku.

Dokonalá zvuková izolace
®Desky CETRIS  jsou zvukově izolační (vzduchová 

neprůzvučnost 30 – 35 dB).

Pružnost
®Deska CETRIS  má modul pružnosti větší než 4500 

2N/mm  a ohybová pevnost desek
2 je větší než 9 N/mm .

 

Odolnost proti hmyzu
®Cementotřískové desky CETRIS  jsou pro svůj obsah 

cementu absolutně odolné vůči hmyzu.
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přednosti desek ®CETRIS



® CETRIS PROFIL FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf 
imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Deska je opatřena základním 
nátěrem a finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice 
RAL, NCS. Základní rozměr desky je 3350 × 1250 mm. Poskytované 

® služby jsou stejné jako u desek CETRIS BASIC. Pro svůj dekorativní 
®vzhled se desky CETRIS  PROFIL FINISH používají především jako 

fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. Výroba je pouze 
2na objednávku - minimální celkové množství je 50 m . Vhodnost 

barevného odstínu konzultujte s výrobcem.

®  CETRIS ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

®CETRIS  ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK  je cementotřísková deska 
®CETRIS  pravoúhlého formátu tloušťky 28 mm o rozměru 1250 x 250 

®mm, která vzniká dělením desky CETRIS  BASIC. Horní hrana je 
oboustranně zkosena, boční hrany jsou frézováním upraveny pro 
vzájemné spojení (pero+drážka). Obrubníky je možno řezat, vrtat 
popřípadě frézovat. Obrubník je možno osadit do betonového lože, 
popřípadě přímo do rýhy a obsypat zeminou.
 

® CETRIS PLUS

Cementotřísková deska tl. 8 – 32 mm s hladkým povrchem. Po 
dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Na obou 
stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy. 
Základní nátěr je dodáván jako oboustranný s dvouvrstvým nátěrem 
lícové strany a jednovrstvým nátěrem rubové strany a hran.
Základní rozměr desky je 3350 × 1250 mm. Poskytované služby jsou 

®stejné jako u desek CETRIS  BASIC. Základní nátěr zlepšuje 
přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje 
nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty.

® CETRIS FINISH

Cementotřísková deska tl. 10 – 32 mm s hladkým povrchem 
opatřená základním podnátěrem a finální barvou v barevných 
odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Po dohodě lze dodat i desky 
tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 

®mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS  BASIC. 
®Desky CETRIS  FINISH se používají především jako fasádní 

obkladové desky v exteriérech. Výroba je pouze na objednávku - 
2minimální celkové množství je 50 m . Vhodnost barevného odstínu 

konzultujte s výrobcem.

® CETRIS AKUSTIC FINISH

®Deska 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. Desky mohou mít předvrtané upevňovací otvory                 
a upravené hrany. Výroba je pouze na objednávku-minimální 

2celkové množsví je 50 m . Vhodnost barevného odstínu konzultujte  
s výrobcem. 

® CETRIS PROFIL PLUS

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf 
imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Na obou stranách a na všech 
hranách je nanesen základní nátěr bílé barvy, který zlepšuje 
přilnavost mezi deskou a finální povrchovou úpravou a snižuje 
spotřebu finální nátěrové hmoty. Základní rozměr desky je          
3350 × 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek 

® CETRIS BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky         
®CETRIS  PROFIL PLUS používají především jako fasádní 

obkladové desky v exteriérech i interiérech.

® CETRIS AKUSTIC

®Cementořísková deska CETRIS  AKUSTIC je vyráběna 
opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů průměru 12 mm) 

®základního typu desky CETRIS  BASIC. Základní rozměr desky          
je 1250 × 625 mm, tloušťka 8 a 10 mm. Povrch desky je hladký, 
cementově šedivý (bez povrchové úpravy). Vrtáním pravidelných 

®otvorů je dosaženo zlepšení akustických vlastností. CETRIS  
AKUSTIC slouží jako pohltivý akustický obklad, především                   
do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí           
a objektů se specifickými požadavky.

® CETRIS PROFIL

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf 
imitující strukturu dřeva nebo břidlice. Základní rozměr desky je  
3350 × 1250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek 

® ®CETRIS BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS  
PROFIL používají především jako fasádní obkladové desky             
v exteriérech i interiérech.

® CETRIS HOBBY PLANK

®Cementotřískové desky CETRIS  HOBBY PLANK jsou desky 
tloušťky 8 mm určeny především pro odvětrané fasády v 
překládaném systému PLANK. Skladebný rozměr desky je 1250 x 
240 mm, krycí rozměr činí 1250 x 200 mm. Při použití je vždy 
vodorovná spára přeložena o 40 mm, přiznaná je pouze svislá spára. 
Desky dodáváme bez povrchové úpravy, v balení po 6 ks včetně 24 
ks vrutů.

® CETRIS BASIC

Cementotřísková deska s hladkým cementově šedým povrchem. 
Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32 mm. Po dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38    
a 40 mm. Základní rozměr desky je 3350 x 1250 mm. Desky 
dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se 
zaoblenou nebo sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. 
desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. 
Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

® CETRIS PD

Cementotřísková deska o rozměru 1250 × 625 mm (včetně pera) 
určená pro technologie suché podlahy. Desky dodáváme                 
v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm a na přání zákazníka          
i v jiných tloušťkách. Desky jsou po obvodě opatřeny perem               
a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci 
starých podlah.

® CETRIS PDB

Cementotřísková deska kalibrovaná broušením o rozměru            
1250 × 625 mm určená pro technologie suché podlahy. Kalibrace 
snižuje tloušťkovou toleranci na ±0,3 mm. Desky dodáváme               
v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm a na přání zákazníka                
i v jiných tloušťkách. Desky jsou po obvodě opatřeny perem                   
a drážkou a jsou určeny ke kladení na nosníky nebo k renovaci 
starých podlah.

Druhy cementotřískových desek CETRIS®

Bez povrchové úpravy S povrchovou úpravou

®Cementotřísková deska CETRIS  je kvalitní deskový materiál 
mimořádných vlastností určený pro veškeré stavby a přestavby.

®Cementotřískové desky CETRIS  nachází uplatnění v montovaných stavbách všeho druhu, jsou
ideální pro technologie suché výstavby, stavby v náročných klimatických podmínkách a všude 
tam, kde se mohou plně projevit další příznivé vlastnosti tohoto stavebního materiálu.

63 %
dřevěné 
třísky 

25 %
cement 

10 %
voda 

2 %
hydratační 
přísady 

®Desky CETRIS  se vyrábějí lisováním 
směsi dřevěných třísek, portlandského 
cementu a hydratačních přísad. Povrch 
desek je hladký, barvy cementově šedé.

Cementotřískové desky jsou určeny především jako 
konstrukční materiál v případech, kde je požadována 
současně odolnost proti vlhkosti, pevnost, nehořlavost, 

® ekologická a hygienická nezávadnost. Desky CETRIS
neobsahují azbest ani formaldehydy, jsou odolné vůči 
hmyzu a působení plísní. Jsou nehořlavé a zvukově 
izolační. 

Fasádní systémy

Protipožární systémy

Střešní systémy

Podhledy a sokly

Ztracené bednění

Balkónové aplikace

Stěnové systémy

Dopravní stavby

Podlahové systémy

Hobby

Více informací naleznete na 
našich webových stránkách 
www.cetris.cz, případně si 
vyžádejte tištěné podklady nebo 
DVD s podrobnými technickými 
údaji.
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