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SPECIALISTA NA ÈERVENÝ CEDR

POUŽITÍ

·   RED CEDAR CLIP SYSTEM je primárnì urèen pro použití v exteriéru, zejména
     na fasády, nebo jejich èásti a na døevìné konstrukce
·   lze ho použít v také v  interiéru  na  obklady stìn, pøedstìny, dìlící pøíèky i podhledy

VÝHODY

·   dokonalý systém spojující stabilní a trvanlivou døevinu - západní èervený cedr 
     a unikátní kotvící flexi clipy
·   žádné vrtání z pohledové strany ani pracné  narovnávání køivých profilù
·   cirkulace vzduchu mezi fasádou a konstrukcí se maximálnì prodlužuje životnost
     døeva
·   bezkonkurenèní komfort, jednoduchost a rychlost pokládky
·   použitím konstrukèních latí s již pøedmontovanými flexi clipy se z pracné a èasovì
     nároèné montáže stane jednoduchá, rychlá, dìtská skládanka s bezchybným a jistým
     výsledkem

MATERIÁL

·   západní èervený cedr, kvalita Clear A (èistý, prakticky bez sukù a vad, obsahuje
     radiální i tangenciální øez)
·   velkoformátové profily  se tøemi vyfrézovanými drážkami na zadní stranì
·   standardní rozmìry 25 x 280 x 2400 mm
·   na zakázku lze dodat šíøku 250 mm a délku 3000 mm

PROVEDENÍ

·   podélnì i šíøkovì nepravidelnì napojované lamely, lepené vodovzdorným lepidlem
     D4 pro použití v exteriéru
·   profil "rhombus" se zešikmenými hranami, které zaruèují odtok vody po fasádì
·   zadní strana se tøemi speciálními podélnými drážkami na zacvaknutí plastového flexi
     clipu
·   drásaný strukturovaný povrch
·   bez povrchové úpravy - možno dodateènì aplikovat nátìry na olejové bázi vhodné
     pro exteriér

WESTERN RED CEDAR - ZÁPADNÍ ÈERVENÝ CEDR (Thuja plicata) patøi mezi 
nejodolnìjší, nejtrvanlivìjší a nejkrásnìjší  mìkké døeviny na svìtì. Neobsahuje témìø 
žádnou pryskyøici a jeho jádrové døevo je pøirozenì odolné proti hnilobì. Nízká hustota 
mu zaruèuje nejlepší izolaèní vlastnosti. Lehkost, jednoduchá opracovatelnost, snadná 
aplikace povrchových úprav a mimoøádná rozmìrová stabilita ve venkovním prostøedí 
jsou vlastnosti, které ze západního èerveného cedru èiní upøednostòovaný materiál 
všude tam, kde je požadován atraktivní vzhled a zároveò vysoká odolnost vùèi vlivùm 
poèasí.



KOTVENÍ

·   revoluèní systém kotvení fasádních profilù z rozmìrovì stabilních døevin
·   skrytý, plnì funkèní spoj, není vidìt ani v dilataèních spárách
·   žádné vrtání z pohledové strany eliminuje riziko vzniku tøísek a zatékání vody 
     v místì spojù

T TEM s.r.o.o kanceláø a showroom: O  Aréna, Èeskomoravská 2345, 190 93 Praha 92

výroba a sklady: 471 24 Ralsko - Ploužnice 270Tel.: +420 724 742 134 

www.cerveny-cedr.cz                                                                                                          totem@totem-international.com 

FLEXI CLIP

·   vyroben ze speciálního plastu, který zùstává za venkovních podmínek trvale pružný
·   zùstává ve stejné pozici jak pøi bobtnání, tak i sesychání døeva
·   základna clipu oddìluje fasádní profily od nosné konstrukce, èímž umožòuje cirkulaci
     vzduchu a prodlužuje životnost døeva
·   umístìní clipu na spodní stranì zamezuje degeneraci plastu vlivem UV záøení

MONTÁŽ

·   RED CEDAR CLIP SYSTEM lze aplikovat jak horizontálnì. tak i vertikálnì
·   latì nosné konstrukce se pøikotví v pøedepsaných vzdálenostech (osová rozteè 
     max. 600 mm) k základnímu skeletu
·   na latì se v definovaných rozmìrech našroubují flexi clipy jedním nerezovým
     vrutem do døeva
·   fasádní profil se naformátuje na požadovanou délku
·   prostým tlakem bez použití jakýchkoliv mechanických pomùcek se zacvakne flexi
     clipu do drážek na zadní stranì profilu

ZÁKLADNÍ CENA RED CEDAR CLIP SYSTEM

CENA FLEXI CLIP vè. nerezového vrutu

CENA bez DPH CENA s DPH

21 900,- Kè/m 22 299,- Kè/m

CENA bez DPH CENA s DPH

7,95 Kè/ks 9,62 Kè/ks

MALOOBCHODNÍ CENÍK RED CEDAR CLIP SYSTEM

532,- Kè/bm 644,- Kè/bm

Uvedené ceny jsou kalkulovány pro drásaný profil s drážkováním 
bez povrchové úpravy a nezahrnují dopravu.

2 Orientaèní spotøeba FLEXI CLIP na m - 20 Ks (pøi max. vzdálenosti latí 600 mm).
FLEXI CLIP je samostatnì neprodejný!

Platnost cen do 30.6.2015 s výhradou zmìny kurzu CZK.

25 x 280 x 2400 mm 
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