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Naše webová stránka
Società Italiana Lastre byla založena v roce 1961. Díky své široké nabídce produktů vysoké kvality se rychle zařadila mezi renomované
výrobce na domácím i světovém trhu s cementovláknitými deskami. Další informace naleznete na naší webové stránce!

www.sil-lastre.com
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Naše činnost
Società Italiana Lastre je italská společnost, která se specializuje
na výrobu cementovláknitých desek SILBONIT. Desky Silbonit nachází
své uplatnění v celé řadě oblastí; klíčový je však trh s fasádními a
interiérovými obklady.
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Produkty

Silbonit
Panely Silbonit jsou cementovláknité autoklávované desky, dvakrát lisované,
vyráběné podle požadavků normy EN 12467:2012 + A2: 2018. Vyznačují
se vynikajícími mechanickými vlastnostmi: jsou zařazeny do nejvyšší třídy
odolnosti proti mechanickému opotřebení (třída 5) a zachovávají si tak
dlouhodobě své jedinečné vlastnosti. Reakce na oheň - třída A2sId0 podle
požadavků normy EN I 350 I – I ).

Silbonit FP
Panely Silbonit FP jsou cementovláknité autoklávované desky, dvakrát
lisované, vyráběné podle požadavků normy EN 12467:2012 + A2: 2018.
Vyznačují se vynikající požární ochranou: jsou zařazeny do nejvyšší třídy
požární odolnosti (třída AI podle požadavků normy EN I 350 I – I) a
zachovávají si prvotřídní odolnost proti mechanickému opotřebení (třída 4).
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Silbonit Safe
Panely Silbonit Safe jsou cementovláknité, autoklávované, dvakrát
lisované desky, vyztužené síťkou ze skelných vláken, nalepenou na
rubové straně; vyrábějí se podle požadavků normy EN 12467:2012
+ A2: 2018. Tento výrobek byl vyvinut pro splnění těch nejvyšších
bezpečnostních požadavků v celé řadě aplikací.
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Probarvené desky
Probarvené desky jsou dostupné v těchto provedeních.

Hydro

Crystal

HydroPlus

Povrchově lakované desky
Povrchově lakované desky jsou dostupné v těchto povrchových úpravách.

Pigmenta

Pigmenta

Pigmenta

Metallic

Glossy

Spectra

Digitální potisk Fancy
U výrobní řady Silbonit Fancy
získávají designéři a architekti
jedinečnou příležitost vyjádřit svou
kreativitu a představivost přímo
na desku Silbonit Superbianco je
nyní možné přenést jakýkoliv typ
individuálně upravené fotografie,
textury nebo designu.

Fancy Glossy

Fancy Matt
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Probarvené desky

Povrchové úpravy Hydro a Hydroplus

Standard
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Rigo

Groove

Surface

Stripes

Sandblasted

Hydro/HydroPlus Standard
Probarvená deska svým povrchem nenapodobitelně
prezentuje strukturu materiálu jádra. Tento jedinečný efekt
je pozvolna dotvářen v dalších letech.
– Třináct různých barev probarveného jádra a broušený
povrch, propůjčují deskám Silbonit s povrchovou úpravou
Hydro a Hydroplus mimořádně přirozený vzhled, který je jejich
základní vlastností.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

061 - Terracotta

060 - Rosso

031 - Lavagna

030 - Grigio

011 - Pietra

080 - Deserto

010 - Bianco

070 - Terra

081 - Pergamena

020 - Naturale

– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi
– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby s
mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků oproti
standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází ze
vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné mít přitom na
paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být určité odlišnosti
v barevných odstínech a že každá deska je originálem.
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Hydro/Hydroplus Groove
Hluboké rýhy, probíhající v podélném směru desky, zdůrazňují
přirozený charakter cementovláknité desky a propůjčují jí
dekor dřeva. Hluboké rýhování působí příjemně a moderně
a dodává povrchu vysokou hodnotu.
– Dostupné ve 13 probarvených odstínech s povrchovou
úpravou Hydro a Hydroplus.
– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi.
– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby
s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků
oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se
vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné
mít přitom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být
určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska
je originálem.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

060 - Rosso

061 - Terracotta

031 - Lavagna

030 - Grigio

011 - Pietra

010 - Bianco

070 - Terra

080 - Deserto

081 - Pergamena

020 - Naturale

- Drážky jsou vedeny pouze v podélném směru desky.
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Hydro/Hydroplus Rigo
Na povrchu desky jsou vyfrézovány rovnoběžné drážky,
které vytváří jedinečné světelné efekty.

– Dostupné ve 13 probarvených odstínech s povrchovou
úpravou Hydro a Hydroplus.
– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

070 - Terra

061 - Terracotta

010 - Bianco

020 - Naturale

081 - Pergamena

080 - Deserto

060 - Rosso

011 - Pietra

030 - Grigio

031 - Lavagna

- Doporučujeme montovat desky tak, aby voda mohla stékat
po fasádě.
– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby
s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků
oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se
vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy nutné
mít přitom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou být
určité odlišnosti v barevných odstínech a že každá deska
je originálem.
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Hydro/Hydroplus Sandblasted
Speciální technikou úpravy povrchu bylo dosaženo efektu
pískování a zároveň s tím jedinečného „ostařeného“ vzhledu
zdůrazňujícího jemné barevné tóny výrobku.
– Dostupné v 11 probarvených odstínech s povrchovou
úpravou Hydro a Hydroplus.
– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi.
– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během
výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových
výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy
se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy
nutné mít přitom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi
mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že
každá deska je originálem.

090 - Blu

050 - Verde

030 - Grigio

011 - Pietra

020 - Naturale
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040 - Giallo

081 - Pergamena

061 - Terracotta

060 - Rosso

080 - Deserto

070 - Terra

Hydro/Hydroplus Stripes
Povrch charakterizují spojité linie oddělované pravidelnými
drážkami. Deska vypadá jako složená z dřevěných latí a
vytváří lamelový efekt, typický pro dřevostavby.
– Dostupné ve 13 probarvených odstínech s hladkým nebo
rýhovaným povrchem a povrchovou úpravou Hydro nebo
Hydroplus.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

061 - Terracotta

060 - Rosso

031 - Lavagna

030 - Grigio

011 - Pietra

080 - Deserto

070 - Terra

010 - Bianco

030 - Pergamena

020 - Naturale

– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi.
– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během
výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových
výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy
se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy
nutné mít přitom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi
mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že
každá deska je originálem.

Smooth

Groove
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Hydro/Hydroplus Surface
Zajímavé opracování vytváří na desce zdrsněný povrch a
dodává jí nerovnoměrný, rustikální vzhled. Vysoce estetický
povrch v přírodních barvách je mimořádně ceněný.
– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi.
– Desky Silbonit Surface jsou dostupné ve třech
probarvených variantách s povrchovou úpravou Hydro a
Hydroplus.
– I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během
výroby s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových
výrobků oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy
se vychází ze vzorků dodaných výrobcem. Je však vždy
nutné mít přitom na paměti, že mezi jednotlivými šaržemi
mohou být určité odlišnosti v barevných odstínech a že
každá deska je originálem.
011 - Pietra
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030 - Grigio

020 - Naturale

Probarvené desky
Povrchová úprava Crystal
Přirozené jemné rozdíly v desce jsou zdůrazněny akrylovou
transparentní povrchovou úpravou, která zvýrazní sytost
barvy jádra. Díky propracovanému způsobu aplikace barvy
jak na samotný povrch, tak na hrany, jsou desky mimořádně
odolné proti graffiti, solné mlze a oxidu siřičitému.
Desky v této povrchové úpravě podporují aplikaci v městských
zónách s vysokou koncentrací smogu a v blízkosti moře. Pokud
jde o řezy prováděné na staveništi, doporučujeme před
montáží desek ošetřit řezané hrany. Akrylová transparentní
povrchová úprava odolná proti graffiti je dostupná pouze
pro desky Silbonit ve standardním provedení.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

060 - Rosso

061 - Terracotta

031 - Lavagna

011 - Pietra

030 - Grigio

010 - Bianco

020 - Naturale

– Tento výrobek je dostupný ve 13 probarvených odstínech.
– Desky jsou charakteristické odchylkami odstínů v rámci
jednotlivých barev a určitými drobnými povrchovými
nedokonalostmi.

070 - Terra

080 - Deserto

081 - Pergamena

– I přesto, že jsou jednotlivé barvy
aplikovány během výroby s mimořádnou
péčí, mohou se odstíny hotových výrobků
oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru
barvy se vychází ze vzorků dodaných
výrobcem. Je však vždy nutné mít přitom na
paměti, že mezi jednotlivými šaržemi mohou
být určité odlišnosti v barevných odstínech
a že každá deska je originálem.
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Povrchově barvené desky

Povrchová úprava
Pigmenta
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Povrchová úprava
Pigmenta Metallic

Povrchová úprava
Pigmenta Glossy

Povrchová úprava
Spectra

Povrchová úprava Pigmenta
Na probarvenou základní desku se povrchově aplikuje
barva pro dosažení požadovaného odstínu. Při řezání
desek na staveništi doporučujeme před samotnou montáží
řezané hrany impregnovat.

- Silbonit Pigmenta je dostupná v celém barevném spektru
NCS/RAL.

Blu S3020-R80B

Verde S5030-B90G

Rosso S3050-Y80R

Blu Intenso S 2565-R80B

Giallo S1040-G80Y

Grigio Scuro S6500-N

Sabbia S3005-y50R

Rosso Acceso S 0585-Y80R

Naturale S3010-G80Y

- Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze
vzorníku NCS nebo RAL (minimální množství pro každou
barvu je 300 m2).
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Povrchová úprava Pigmenta Metallic

Povrchová úprava Pigmenta Glossy

Silbonit Pigmenta je dostupná také v metalickém provedení. Tento povrch
dodá desce metalický efekt. Jak se v průběhu dne mění světelné podmínky,
mění se i vzhled desek.

Silbonit Pigmenta je dostupná také v lesklém provedení (max. lesk 27 %). Silbonit
Pigmenta Glossy je dostupná v celém barevném spektru NCS.

- Je možné vybrat
jakoukoliv požadovanou
barvu ze vzorníku NCS
nebo
RAL
(minimální
množství pro každou
barvu je 300 m2).

- Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze vzorníku NCS (minimální
množství pro každou barvu je 300 m2).

N68589

N62585

N62596

N63077

N62590

N62582

N62598

N62588

Povrchová úprava Spectra
Silbonit Spectra nabízí jedinečné barvy pro vytvoření
unikátní vzhledu fasády a interiéru. Desky Silbonit Spectra
jsou dostupné pouze ve standardní povrchové úpravě.
Na probarvenou nebo přirozenou základní desku se
povrchově aplikuje barva pro dosažení požadovaného
odstínu včetně barevných zkosených hran.
Při řezání desek na staveništi doporučujeme před samotnou
montáží z čistě estetického důvodu řezané hrany ošetřit
impregnací v barvě povrchu.

Blu S3020-R80B

Verde S5030-B90G

Rosso S3050-Y80R

Blu Intenso S 2565-R80B

Giallo S1040-G80Y

Grigio Scuro S6500-N

Sabbia S3005-y50R

Rosso Acceso S 0585-Y80R

Naturale S3010-G80Y

- I přesto, že jsou jednotlivé barvy aplikovány během výroby
s mimořádnou péčí, mohou se odstíny hotových výrobků
oproti standardnímu vzorníku lišit. Při výběru barvy se vychází
ze vzorků dodaných výrobcem.
– Je možné vybrat jakoukoliv požadovanou barvu ze
vzorníku NCS (minimální množství pro každou barvu je 300
m2).
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Řada s digitálním potiskem - Fancy

Wood

Marble

Stone

Print Your Dreams
U výrobní řady Silbonit Fancy získávají
designéři a architekti jedinečnou příležitost
vyjádřit svou kreativitu a představivost: přímo
na desku Silbonit Superbianco je nyní možné
přenést jakýkoliv typ individuálně upravené
fotografie, textury nebo dekoru.

Pattern
20

Customizable

Dřevěný Design

Mramorový Design

Kamenný Design

W-01
M-01

S-01

M-02

S-02

M-03

S-03

W-02

W-03

W-04

...more and more wood design are availabel...

...more and more marble design are availabel...

...more and more stone design are availabel...
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Designový vzor
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Fotografie/libovolný design

PA-01

PA-02

PA-03

PA-04

...more and more pattern design are availabel...

...more and more wood customizable are availabel...

Výhody Silbonit Fancy

Silbonit Fancy je testován na odolnost proti UV záření
podle požadavků normy UNI-EN I062- I I:2003

Silbonit Fancy, se vyrábí podle požadavků normy EN
I2467:2012+A2:2018, lze použít na větrané fasády.

Stejně jako ostatní výrobky řady Silbonit mají i výrobky
Silbonit Fancy vynikající požární odolnost: jsou zařazeny do
kategorie A2 s1 d0 podle požadavků normy EN I350I-I.
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Výhody Silbonit Fancy

Výrobky Silbonit Fancy jsou dostupné ve 2 povrchových
úpravách: matná a lesklá.

Silbonit Fancy nevyžaduje žádnou specifickou údržbu.

Silbonit Fancy je výrobek šetrný k životnímu prostředí: napodobením
libovolného kamenného nebo mramorového vzoru významným
způsobem přispívá ke snížení vlivu člověka na životní prostředí.
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Venkovní použití

Cinema Montivilliers - Francie
Architekt: Gilbert Lelong
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Cavi Disel

26

Kayak Kanu Club - Chorvatsko

Americká mezinárodní
škola v Záhřebu
Architekt: Sangrad + AVP
Chorvatsko
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Chocolate Village By the river - Slovinsko
Architekt: Lux-A ambient

Hotel WUD - Slovinsko
Architekt: SoNo Arhitekti, Obrat
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NBS

NBS

Maison du Port de La Rochelle - Francie
Architekt: Bertrand Pourrier

Campus Universitaire Bordeaux - Francie
Architekt: Paul-Chemetov

29

OPH Silène Saint Nazaire - Francie

30

Auto Jarov - Czech Republic

Nemocnice - Riga

Telfs Austria
Architekt: Peter Lorenz

Požární stanice Kokomo – Spojené státy

OPH de Villemomble - Francie
Architekt: AS2E

Logements Issy Les
Moulineaux - Francie
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Použití v interiéru

Chocolate Village By the river - Slovinsko - Architekt: Lux-A ambient
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Obývací pokoj

Ložnice

Restaurace

Restaurace
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Garáže

Konferenční místnost

Maison du Port de La Rochelle - France
Architecte Bertrand Pourrier
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Restaurace

Starbucks Coffee

Restaurace

Kancelář
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Kontakt
Adresa:
Adresa: Via Francesco Lenzi, 26
25028 Verolanuova (BS)

Telefon:
Telefon: (+39) 0309920900 ext 1
E-mail:
E-mail: info@sil-lastre.com

www.sil-lastre.com
Leden 2021

