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Elhivatottság az építészetben 

Building on 
Commitment 



Cégünk új európai nevet kapott, Eternit Kft-ről 
Cembrit Kft-re változott. Ez a név Európában 
1938 óta ismert, ugyanis ebben évben lett 
a dán Eternitből Cembrit. Ezzel a névvál-
tozással egyértelműen jelezni kívánjuk azt az 
elkötelezettségünket, hogy a szálcement tech-
nológiájára alapozott építőipari termékek terén, 
Európa egyik vezető vállalatának részeként tovább 
erősítjük pozícióinkat. Ez a törekvésünk kézzel-
fogható előnyöket fog biztosítani ügyfeleink, 
személyi állományunk és anyavállalatunk számára 
egyaránt. 

A Cembrit jó minőségű, modern építőanyag 
termékek széles választékát állítja elő korszerű 
európai gyáraiban. Az értékesítést az európai 
leányvállalatok, valamint kereskedő partnereink 
tapasztalt, építőipari háttérrel rendelkező helyi 
szakemberei végzik.

Alkalmazotti állományunk több mint 1000 főből 
áll; ők szorosan együttműködnek a kutatás fejlesz-
téssel, nemzetközi alapon osztják meg egymással 
ismereteiket és gyakorlati tudásukat. Ügyfeleinkkel 
szorosan együttműködve, és termékeny tervezői 
munkakapcsolatainkra építve szeretnénk befolyást 
gyakorolni a jövőbeli építőipari beruházásokra.
Nemzetközi szinten a Cembrit vezető szerepet 
szándékozik betölteni a szálcement építőipari ter-
mékek jövőbeli fejlesztésében úgy, hogy 
tényleges előnyöket biztosít mindazoknak, akik 
érdekeltek az építőipar színvonalának emelésében. 
Termékeink körét, valamint az ügyfeleinknek 
nyújtott támogatást és tanácsadói szolgáltatásain-
kat a jövőben folyamatosan tovább fejlesztjük 
és bővítjük. Elmélyítjük munkakapcsolatain-
kat a kreatív építészekkel, a fejlesztőkkel és 
az építőanyagok értékesítési piacának vezető 
szereplőivel. 

Elkötelezettség, szakmai 
ismeretek és elegancia





Termékek, tervezés,
szolgáltatások és az 
emberek
A termékek, a tervezés, a szolgáltatások és az 
emberek alkotják üzleti tevékenységünk négy alap-
pillérét. Tartós szálcement termékeket szállítunk, 
amelyeket ügyfeleink nagyra értékelnek kivételes 
minőségükért, egyedülálló tulajdonságaikért és 
elegáns megjelenésükért. 
Termékeink segítségével egyedi terveket lehet 
létrehozni; ez nagyobb szabadságot biztosít az 
építészek és az építtetők számára, mivel meg-

bízható anyagokat felhasználva szép és innovatív 
épületeket hozhatnak létre.

Hitünk szerint termékeink mellett arról is gon-
doskodnunk kell, hogy ügyfeleink hozzáférjenek 
szolgáltatásainkhoz és azon megoldásainkhoz, 
amelyek lehetővé teszik számukra a hatékony 
építkezést. Ezeket a szolgáltatásokat egy szak-
mailag kompetens és elhivatott csapat támogatja.





Nyolcvanévnyi 
tapasztalat 
A jövő építőanyaga

A szálcement építőanyagok klasszikus termékek, 
amelyeket emberöltők óta használnak világszerte. 
A különleges anyag felhasználásának a Cembrit 
az egyik úttörője - majd egy évszázados gyártási 
tapasztalattal a háta mögött.
A hosszú időszak során halmozódott, minden 
részletre kiterjedő gyakorlati tapasztalat szilárd 
alapot biztosít a kutatási és fejlesztési munkák 
széles körű programjához, amely a jövőbeli 
építőanyagok létrehozására irányul.

Egyedülállóan tartós

A Cembrit szálcement termékei mögött meg-
húzódó titok a gyártási eljárásban rejlik. A 
felhasznált anyagok alapvetően cementből, 
töltőanyagokból és rostos adalék-anyagokból áll-
nak – vagyis egy olyan keverékből, ami a tartósság 
egyedülálló mértékét biztosítja.
Ebből az alapanyagból készülnek gondosan 

ellenőrzött gyártási körülmények között 
tetőhéjazati  és a homlokzati elemeink.

Gyakorlatilag karbantartás-mentes

A Cembrit építőanyagok felhasználásának egyik 
legnagyobb előnye az, hogy rendkívül ellenállóak 
a változó időjárási viszonyok hatásaival szemben. 
A nagy hőség, a nulla fok alatti hőmérsékletek és 
a heves esők nem jelentenek fenyegető veszélyt 
a szálcement termékekből készült szerkezetek 
számára. Megtartják eredeti alakjukat, és teljesen 
természetes módon öregednek. Ezen felül 
figye-lemreméltó ellenállással rendelkeznek a 
száraz korhadással, és a gombák által okozott 
penészedéssel szemben is.
Az eredmény: kivételes tartósságú, nagyon előnyös 
tulajdonságú épitőanyag termék-család, amely 
gyakorlatilag nem igényel karbantartást.





A klasszikustól a 
modernig
Kevés építőanyag biztosítja az egyedülálló 
termékjellemzők és az újszerű építészeti kifeje- 
zésmódok erőteljes kombinációját, mint a Cembrit 
termékek választéka.

A Cembrit megoldásokat kínál a homlokza-
tok, beltéri falak és mennyezetek síklemezes 
burkolására, és a tetőhéjazatok hullámlemezekkel, 
illetve síkpalával történő kialakítására. 

Ezek a termékek mindenhol használhatóak: a nagy 
alapterületű kereskedelemi - és lakóépületektől 
az önálló házakig és mezőgazdasági épületekig. 
A széles körű termékválaszték a cement-szürke 
felület természetes vonzerejével rendelkező 
kezeletlen (natúr) termékektől az elegáns színek 
széles választékával díszített termékekig terjed.

Színpompás felújítás
A Cembrit színezett termékeinek köre hullám-

lemezeket és síkpalákat, homlokzatburkoló 
lapokat, és beltéri burkoló lapokat tartalmaz. 
Tetőfedő elemeink felületen festett termékek, 
klasszikus, ízlésesen kiegyensúlyozott színár-
nyalatokkal. Homlokzatburkoló lapjaink részben 
felületükön festett termékek, részben anyagukban 
színezettek. Vevőink kívánságára egyedi színekben 
is gyártunk termékeket. 

A kiegészítő tartozékok teljes választéka
A Cembrit termékek szabványosítása lehetővé 
teszi, hogy az egymáshoz csatlakozó elemek 
rendszere egyenletes, jó minőségű legyen. A 
kiegészítő tartozékok széles köre biztosítja, hogy 
a termékeinkből szakszerűen épített tetőhéjazat, 
homlokzatrendszer, beltéri burkolat mindig át-
lagon felüli minőségű és esztétikus lesz.





Környezet tudatosság
A Cembrit szálcementből készült tetőhéjazati 
és burkoló termékeinek gyártása természetes, a 
környezeti hatások szempontjából megbízható 
anyagokból történik, a végtermék pedig szinte 
teljes mértékben újrahasznosítható. A gyártás  
energiafelhasználása csekély, a gyártási folyamatok 
környezeti hatása elenyésző.  

Kiemelten figyelünk arra, hogy alkalmazot-
ti állományunk minden tagja a lehető legjobb 
munkakörülmények között dolgozzon. Biztosítjuk, 
hogy a munkahelyek a lehetőségek szerint kel-
lemesek és egészségesek legyenek; ez döntő 
fontosságú kiindulási pont jövőbeni nagyratörő 
célkitűzéseink elérésében.



Minden 1927-ben  
kezdődött

A vállalatot Dansk Eternit-Fabrik néven 1927-
ben alapították a dániai Aalborg városban; ekkor 
kezdődött a tetőkhöz és más kültéri felületekhez 
alkalmazott építőanyagok gyártása és értékesítése. 
A vállalat mindjárt a kezdetekkor sikereket ért el, 
majd 1938-ban a vállalat export tevékenységéhez 
bejegyezték a „Cembrit” védjegyet. Napjainkra a 
Cembrit márkanévvé vált, magában foglalja a válla-
lat összes gyártó és értékesítő leányvállalatát egész 
Európában.

A név a történelemben gyökerezik
A Cembrit név a „Cimbria” szóból szár-
mazik; ez egy észak-európai harcos kelta 
törzs lakóterületének latin neve volt. A törzs 
az  időszámítás előtti második században dél 
felé vonult, és egészen Rómáig hatolt, de végül 
vereséget szenvedett a Római Birodalom had-
seregével vívott kegyetlen csatákban.

A cimbriai bika szobra büszkén áll Aalborg városában. A szobrot 
1937-ben emelték, és a cimbriai kelta  harcosok brutális erejét 
és fékezhetetlen eltökéltségét jelképezi..
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