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produkty

Designové omítky Ceresit Visage
se vzhledem dřeva, cihel nebo fasády z kamene
Pokud investor nebo architekt uvažuje na 
fasádě o materiálech typu kámen, dřevo 
nebo beton, řešením jsou omítky a nátěry 
s designem přírodních materiálů Ceresit 
VISAGE. 
Efekt struktury přírodního kamene (granitu 
nebo pískovce) vytvoří tenkovrstvá omítka 
Ceresit CT 710. Řada VISAGE zahrnuje 
také speciální šablony, díky kterým je 
možné vytvořit struktury typické pro 
kámen a cihly. Pohledový beton odpovídá současným trendům v architektuře, ale jeho vlastnosti, cena i složitá realizace investora 
často odradí. S omítkou Ceresit CT 760 je to jinak. I u běžného zateplovacího systému s nimi snadno a rychle docílíte vzhled 
betonové fasády. Omítka je přitom odolná proti poškození i poškrábání a také proti povětrnostním vlivům. VISAGE s designem dřeva 
je ideální volbou pro každého, kdo hledá moderní materiály, které těží z krásy a elegance dřeva, ale nechce fasádu zatěžovat 
skutečným dřevem, které je navíc vystaveno působení povětrnosti. K docílení požadovaného motivu je nutné kombinovat dva 
produkty VISAGE. Jedním je bílá minerální omítka Ceresit CT 720 pro tvorbu struktury dřeva (ta pomocí matrice vytváří autentickou 
kresbu dřeva), druhým je impregnační nátěr Ceresit CT 721 v barvě dřeva vytvářející konečný odstín. K dispozici je až šest různých 
druhů barev na vytvoření požadovaného vzhledu omítky: dva odstíny borovice, dub, teak, vlašský ořech a wenge.
Domů a staveb, které mají na fasádě některou z omítek a nátěrů Ceresit VISAGE, je i na českém trhu řada. Jsou mezi nimi rodinné 
a bytové domy, hotely či stavby občanské vybavenosti. Jedním z důvodů obliby je – kromě vzhledu – i skutečnost, že omítky Ceresit 
VISAGE se dají použít jako součást certifikovaného zateplovacího systému, nebo na tradičních fasádách bez dodatečné tepelné 
izolace.

www.ceresit-visage.cz

Značka HELIOS SPEKTRA
Kompletní řada interiérových barev

Společnost Rembrandtin, s.r.o. má ve své nabídce kompletní řadu 
interiérových barev značky HELIOS Spektra.

Helios Spektra Classic – vylepšená receptura, vyšší krycí schopnost 
za mokra i za sucha a ředění až do 15 %. Výhodná volba pro časté 
renovace stěn. Balení: 2, 5, 10 a 15 litrů.

Helios Spektra Extra – vyšší kvalita s matným vzhledem, vysoká 
paropropustnost. V nabídce tisíce barevných odstínů. Skvělá volba pro 
matný vzhled stěn. Balení2, 5, 10 a 15 litrů.

Helios Spektra Premium – vysoká omyvatelnost podle EN 13 300, 
2. třída, vyšší odolnost vůči čištění a výběr z tisíců barevných odstínů. 
Nejlepší volba pro namáhané stěny. Balení: 2, 5, 10 a 15 litrů.

Helios Spektra Latex mat/polomat – omyvatelný podle EN 13 300 
(DIN 53778-W), jednoduché čištění a vysoká odolnost na chemikálie 
a dezinfekční prostředky. Vysoce kvalitní volba pro silně zatížené povrchy. 
Balení: 1, 2, 5 a 10 litrů.

www.rembrandtin.cz


