


Modřín je nadčasový materiál s historickou tradicí, který si vždy našel 
své uplatnění v regionech s extrémním podnebím. Sibiřský modřín 
má jemnou strukturu a hřejivou barvu.



Dodejte své fasádě více originality!
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Díky kontrastnímu peru vzniká jasná struktura, 
která klade důraz na lineární charakter budovy.

Na výběr máte ze dvou šířek a povrchových 
struktur pro různé náhledy a dva odlišné 
směry pokládky. 

Jemně řezaný zapůsobí 
svojí přirozeností.

Hoblovaný vyniká čistým 
vzhledem.

hoblovaný jemně řezaný

Máte na výběr…



22 mm

96 mm (krycí: 74 mm)

elegant (kulatý) elegant (kulatý)

markant (ostrý) markant (ostrý) markant (ostrý)
96 mm (krycí: 76 mm)96 mm (krycí: 74 mm)

121 mm (krycí: 99 mm)

121 mm (krycí: 99 mm)
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Chytrý fasádní profil
Především je nutno vyzdvihnout, že užití 
fasádního profilu KONTRAST EDITION značně 
urychlí výstavbu. Tím se podstatně sníží náklady. 
Fasádní profil KONTRAST EDITION je vyroben 
ze sibiřského modřínu, který se vyznačuje 
příjemnou kresbou suků a hustými letokruhy.

Altgrau NOVINKA!



Vyberte sie Váš 
Trendliner z několika 
povrchových úprav.

UV-Plus Bernstein

Sanddorn Terracotta

Antikgrau (ehem. Silbergrau) KieselgrauSchiefergrau

Mokka
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černé kontrastní pero

povrch jemně řezaný 
nebo hoblovaný

markant (ostrý) 
nebo 
elegant (kulatý)



Trendliner Kontrast
Ve výsledku vypadá fasádní profil Trendliner jako 
klasický Rhombus profil s černou mezispárou.

• Díky systému pero / drážka není nutné 
používat ochrannou UV-fólii.

• Šrouby pro připevnění profilu jsou skryté.

EL
EG

A
N
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černé kontrastní pero

povrch jemně řezaný 
nebo hoblovaný

markant (ostrý) 
nebo 
elegant (kulatý)



Trendliner Kontrast Kompakt - 
s čelním spojem na pero/drážku

Díky nepravidelným spojům může být Trendliner 
Kompakt montován rychle a téměř bez prořezů. 
Mezera mezi jednotlivými kusy zabraňuje na čelní 
straně spoje vzniku vlhkosti, a proto nedochází ke 
zbarvení dřeva způsobenému vysycháním.
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Ošetření odstínem Altgrau 11



markant (ostrý)

černé kontrastní pero

povrch jemně řezaný 
nebo hoblovaný



Trendfuge  Kontrast

Díky kontrastnímu peru vzniká jasná struktura, 
která klade důraz na lineární charakter budovy.

• vertikální spáry
• skryté upevnění
• díky systému pero / drážka není nutné 

používat ochrannou UV-fólii

ošetření olejem UV-Plus 13



TRENDLINER KONTRAST
– chytrý fasádní profil, který izoluje 
a chrání před povětrnostními vlivy.

„

ošetření olejem UV-Plus14





ošetření olejem UV-Plus16



neošetřený povrch ošetření olejem s odstínem Sanddorn

neošetřený povrch po 2 letech
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Jemná linie profilu Trendliner 
je zesílena černým kontrastním 
perem, které zdůrazňuje 
architekturu budovy a dává jí 
tím moderní vzhled.

„

ošetření olejem s odstínem Kieselgrau 2x18





Větší plochy působí lépe při 
použití širší varianty.

„

velikost XL, povrch neošetřený20





Žádné kompromisy! Vyjádřete se 
prostřednictvím Vaší fasády.

„

zakázkový olejový nátěr22





Krycí barva, odstín Rubinrot24



ošetření olejem s odstínem Kieselgrau 25





ošetření olejem s odstínem Schiefergrau 27



„
“Design je umění, které je 
samo o sobě užitečné”
Mendell & Oberer
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ošetření olejem s odstínem Kieselgrau 29



Myslet za roh

Řešení rohových detailů ze 
dřeva a moderně z kovu

„
Hranový profil - 
venkovní roh
sib. modřín

Hranový profil - 
vnitřní roh
sib. modřín
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Hranový profil Y
hliník

Hranový profil - 
venkovní roh
hliník

Hranový profil - 
vnitřní roh
hliník

Hranový profil - kříž
hliník



www.ladenburger.de

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 30 6-0
Telefax: (03 43 41) 30 6-80
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