
www.gimport.cz

Speciální úprava povrchu:

• Surface
• Groove
• Sandblasted
• Rigo

Silbonit  Hydro
Silbonit  Crystal
Silbonit Pigmenta

Silbonit



Silbonit

Cementovláknité desky Silbonit jsou charakteristické svojí 
přirozenou kresbou broušeného cementu na povrchu, 
která se v průběhu času ještě zvýrazní.  Desky Silbonitu 
jsou zhotovené ze směsi cementu a siliky a vyztužené 
mineralizovaným celulózovým vláknem. Vyrábí se dvojitým 
slisováním a po 24 hodinách v autoklávu jsou připravené 
k použití. Desky Silbonit jsou probarvené v celém svém 
objemu.

Cementovláknité desky jsou vhodné pro odvětrávané 
fasády, lze je použít i do podhledů, dělících příček i jako výplň 
zábradlí či balkónu. Silbonit je navržený tak, aby uspokojil 
vkus všech návrhářů a architektů. 

Cementovláknité desky se vyznačují vynikající mechanickou 
odolností (třída A5), vysokou odolností proti vodě, jsou 
bezúdržbové a nemusí se tedy natírat, brousit nebo jinak 
ošetřovat. Třída reakce na oheň je dle normy ČSN EN 
13501- 1 u desek Silbonit klasifikovaná jako A2s1d0. 

Jedná se o fasádní velkoformátovou cementovláknitou 
desku o základních rozměrech: 

• 1200x2500 mm 

• 1200x3000 mm

Desky jsou nabízeny v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 15 mm. 

Fasádní desky Silbonit jsou dostupné ve třech provedeních 
povrchu, jsou to desky Silbonit Hydro, Crystal a Pigmenta.



031 HC
Nero Lavagna

080 HC
Deserto

030 HC
Grigio

070 HC
Terra

040 HC
Giallo

080 HC
Deserto

070 HC
Terra

040 HC
Giallo

081 HC
Pergamena

081 HC
Pergamena

031 HC
Nero Lavagna

030 HC
Grigio

061 HC
Terracotta

060 HC
Rosso

020 HA 
Naturale

011 HA
Pietra

010 HA
Superbianco

050 HC
Verde

020 HA 
Naturale

011 HA
Pietra

010 HA
Superbianco

061 HC
Terracotta

060 HC
Rosso

050 HC
Verde

Silbonit Hydro jsou desky  
s povrchovou úpravou vyznaču-
jící se vynikajícími mechanickými 
vlastnosti, a proto je jedním z nej-
vhodnějších prvků pro opláštění  
a nabízí spolehlivá, elegantní a vy-
soce kvalitní řešení. Povrch desky 
charakterizují nerovnoměrné ba-
revné nuance a záměrně vytvoře-
né nedokonalosti povrchu. 

Díky speciálnímu ošetření desek 
pomocí hydrofobizační látky, kte-
rá je rozptýlená na povrchu desek 
dochází k výraznému snížení ab-
sorpce vody. 

Hlavním rysem desek Silbonit Hyd-
ro je přirozený vzhled. Desky se 
nabízí v 12 různých barevných od-
stínech.

Silbonit Crystal jsou desky  
s povrchovou úpravou dodávající 
záři a intenzitu přírodních nuancí 
desek, a to za pomocí zesílené-
ho akrylového průhledného po-
vrchu.  Transparentní ochrana 
se nanáší na obě strany desek  
a díky tomu získává panel specific-
ké vlastnosti jako je nižší nasáka-
vost a odolnost vůči smogu. Desky 
mají na pohled sytější, tmavší bar-
vu. Použití Silbonitu Crystal je vhod-
né zejména do městských částí  
s vysokou prašností.  

Desky Silbonit Crystal jsou dostup-
né v 12 různých barevných odstí-
nech.

Silbonit 
HYDRO

Silbonit 
CRYSTAL

Pro Silbonit byly vyvinuty 
speciální úpravy povrchu, 
nazvané Hydro, Crystal  
a Pigmenta.



V moderní architektuře je kladen vysoký důraz na barevnou 
škálu použitých materiálů. Desky Silbonit Pigmenta poskytují 
mimořádně širokou paletu barev, s kterou uspokojí i vaše 
nejnáročnější představy.

Silbonit Pigmenta je k dispozici ve všech barevných odstínech 
NCS nebo RAL.

Jedná se o fasádní velkoformátovou cementovláknitou 
desku o základních rozměrech:

• 1200x2500 mm 

• 1200x3000 mm

Pro použití v exteriéru jsou desky nabízeny v tloušťkách  
8, 10, 12 mm.

Cementovláknité desky jsou bezúdržbové, nemusí se tedy 
natírat, brousit nebo jinak ošetřovat.

Silbonit Pigmenta 



020 HA
Naturale

011 HC
Pietra

030 HC
Grigio

Nabízíme Vám speciální povrchové úpravy desek Silbonit 
Hydro nazývané Groove, Surface, Rigo a Sandblasted, 
které každému objektu dodají mimořádný vzhled. 
Desky s povrchovou úpravou Groove, Surface, Rigo  
a SandBlasted mají výrazně strukturovaný povrch 
díky, kterému vyniknou zejména v kombinaci s dalšími 
deskami se standardním povrchem či jako doplněk  
k jiným materiálům (dřevo, kov, beton). 

Desky Silbonit Hydro s povrchovými úpravami  
si ponechávají stejné vlastnosti, jako standardní desky  
s ošetřením povrchu Hydro, to znamená, že jsou všechny 
hydrofobizované a bezúdržbové.

031 HC
Nero Lavagna

080 HC
Deserto

030 HC
Grigio

070 HC
Terra

040 HC
Giallo

081 HC
Pergamena

020 HA 
Naturale

061 HC
Terracotta

011 HA
Pietra

060 HC
Rosso

010 HA
Superbianco

050 HC
Verde

Úprava Surface se vytváří pomocí technologie, která 
povrch desky mechanicky opracovává do hloubky  
1 mm, následně vzniká přirozeně zdrsněný povrch. Desky 
Silbonit Hydro Surface jsou dostupné ve 3 barevných 
odstínech a v tloušťce 10 mm.

Úprava Groove se vytváří pomocí technologie, která 
povrch desky mechanicky brousí hrubým zrnem, kdy 
na povrchu následně vznikají hluboké rýhy do hloubky 
1 mm. Vzniká tak efekt „kartáčovaného povrchu“, dále 
umocněný působením světla a stínu. Desky jsou dostupné  
v 12 barevných odstínech. Tloušťka desek je 8, 10, 12 mm.

Desky s povrchovými úpravami nabízíme o základních 
rozměrech:

• 1200x2500 mm 

• 1200x3000 mm

Speciální úpravy povrchů desek 

Silbonit Hydro

Silbonit Surface

Silbonit Groove



Silbonit Hydro

Úprava Silbonit Rigo s charakte-
ristickými rovnoběžnými přímka-
mi vytvořenými pomocí souvis-
lých povrchových fréz, což dává 
deskám SILBONIT originálnost, 
která přispívá k vytvoření jedineč-
nosti fasády. Desky jsou dostupné 
v 12 barevných odstínech. Tloušť-
ka desek je 10 a 12 mm.

Úprava Sandblasted se vytváří po-
mocí technologie, která spočívá 
ve speciálním vyhlazování povr-
chu. Cílem speciálních hladících 
přístrojů je tvorba nepravidelných 
map, které vytváří tzv. „mramo-
rový efekt“. Desky jsou dostupné  
v 10 barevných odstínech. Tloušť-
ka desek je 10 a 12 mm.

Silbonit Rigo

Silbonit Sandblasted 

081 HC
Pergamena

080 HC
Deserto

070 HC
Terra

081 HC
Pergamena

080 HC
Deserto

061 HC
Terracotta

030 HC
Grigio

040 HC
Giallo

011 HA
Pietra

020 HA 
Naturale

030 HC
Grigio

010 HA
Superbianco

011 HA
Pietra

020 HA 
Naturale

040 HC
Giallo

031 HC
Nero Lavagna

050 HC
Verde

060 HC
Rosso

070 HC
Terra

061 HC
Terracotta

050 HC
Verde

060 HC
Rosso



Silbonit Rigo

Silbonit Sandblasted

Silbonit Groove

Silbonit Surface
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