
SKRÆDDERSYEDE
FACADELØSNINGER

LEVERET PÅ 
NED TIL 3 UGER



Hos Cembrit er vi med dig hele vejen med løsninger, der kan formes, kombineres 
og tilpasses præcis efter behov og projekt. Det hjælper med at undgå de typiske 

udfordringer, der kan opstå på byggepladsen igennem hele processen, 
og gør det lettere at blive færdig til tiden. 

VI HAR GJORT DIN
BYGGEPROCES NEMMERE

• Minimerer fejl på byggepladsen, der  
 presser både tid og  økonomi

• Optimerer tidsforbrug på byggepladsen

• Sikrer den æstetiske kvalitet

• Mindsker spild og bortskaffelse

• Cembrit Express, når der    
 opstår behov for fleksible leverancer

Cembrits skræddersyede løsninger 
har mange fordele:

Skåret og forboret

Kantforseglet

Folieret på forsiden*

Projekttilpasset mærkning og levering

Ned til 3 ugers leveringstid **

*undtagen Cembrit Patina Design Line

**gælder kun udvalgt sortiment og begrænsede mængder



Med Cembrit Express får du en skræddersyet levering til de projekter, hvor tiden er 
vigtig, og hvor der er brug for ekstra fleksibilitet. Derfor kan Cembrit Express med 
en leveringstid på helt ned til 3 uger på skræddersyede løsninger inklusiv tilbehør, 

være den løsning du har brug for. 

SLUT MED
FORSINKELSER

Med en skræddersyet løsning fra Cembrit bliver mængden af byggeaffald reduceret 
kraftigt, og dermed også omfanget af bortkørsel og belastende CO2-udledning.
Afskær i produktionen genanvendes, og vi har ligeledes dokumentation som eksempelvis 
EPD´er tilgængelige på vores hjemmeside.

Bæredygtighed i fokus
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Projekttilpasset mærkning og levering

Større effektivitet i byggeprocessen

Fleksibilitet når der opstår uventede udfordringer

Undgå forsinkelser på byggepladsen

Ned til 3 ugers leveringstid



Vi er selvfølgelig med dig hele vejen, fra designprocessen til den færdige montering,  
så du får den nødvendige inspiration og rådgivning fra start til slut.

En skræddersyet facadeløsning giver dig mange fordele i dit byggeprojekt. Når du eksempelvis 
er opmærksom på facadernes dimensioner allerede fra projektets start, kan der tages hensyn til 
den optimale udnyttelse af pladerne. Når facadepladerne leveres skåret, forboret og tilpasset 

projektplanen, optimeres både tiden og ressourcerne på byggepladsen, og du sikrer, at det 
endelige resultat har den rette kvalitet samt det æstetiske udtryk, der var tiltænkt.

Vi kan hjælpe med mængdeberegninger til projektet og optimering af facadeløsningen for bl.a. 
at minimere spild, og vi sørger for, at leverancerne kommer til aftalt tid.

SKRÆDDERSYET  
SERVICE

• Inspiration til kreative og bæredygtige løsninger
• Optimal brug af Cembrits produkter
• Skræddersyede løsninger, der mindsker spild  
 og effektiviserer byggeprocessen
• Tekniske detaljer på opstartsmøder på byggepladsen
• Montering
• Bæredygtige løsninger og certificering af   
 Cembrit materialer til dit byggeri

Vi rådgiver om:

Vi glæder os til at samarbejde med dig.


