
Cembrit Pure System

Æstetik i forreste række.  
Elegant. Kompromiløst.
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Dyrk overfladen, og lad arkitektens rene vision 
komme til udtryk.

Cembrit Pure System er et innovativt 
montagesystem, der bringer det bedste frem i 

din facade. Med det ikke synlige montagesystem 
fremhæves et enkelt og kompromisløst udtryk, hvor 

æstetikken kommer i forreste række – bogstavlig talt. 

Cembrit Pure System fremhæver overfladen
på den helt rigtige måde, og udtrykket er lige dele 

eksklusivt, elegant og stilrent.
Cembrit Pure System fremhæver byggeriets 

arkitektoniske linjer og facadens udtryk med et 
kompromisløst fokus på formfuldendthed. 

Med Cembrit Pure System får du endnu flere 
muligheder for at personliggøre dit facadedesign. Du 
kan skabe meget forkellige udtryk med de forskellige 

pladevarianter i Patina- og Solid- serierne.

Cembrit Pure System er det oplagte valg, når du 
nægter at gå på kompromis med enkelthed, og når 

kun det reneste udtryk er godt nok.
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Med Cembrit Pure System kan du nemt og hurtigt klikke dine 
facadeplader direkte på det smarte skinnesystem. 
Kliksystem gør det let at montere dine plader, og resultatet 
er et rent og uforstyrret udtryk. 

Systemet er intuitivt at arbejde med og sikrer, at dine 
facadeplader bliver hængende, præcis som du ønsker.

Skulle det ske, at en plade bliver beskadiget, skiftes den nemt 
uden at man skal demontere hele facaden.

CEMBRIT PURE SYSTEM

Den usynlige 
detalje, 
der skaber 
helheden.
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Formfuldendt 
fra inderst 
til yderst.
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Uforstyrret elegance.
 
Cembrit Pure System sætter arkitektens vision fri 
og giver et utal af kombinationsmuligheder i farver, 
størrelser og strukturer.
Ved at kombinere lyse og mørke farver eller 
iøjnefaldende udtryksrige farver kan der skabes et 
helt unikt og personligt udtryk, og dele af facaden 
kan fremhæves. Med Cembrit Pure System kan du 
sætte præcis det præg på bygningen, du ønsker.
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Cembrit Patina Original
Facadepladen der fås som standard, men er alt andet 
end ordinær. Den forandrer sig og ændrer bygningens 
udtryk i takt med, at den over tid opnår en spændende og 
karakteristisk patina.

Cembrit Patina fås i naturlige og tidsløse farver – og dens 
levende overflade former bygningens udtryk over tid. 
Cembrit Patina Original opnår nemlig i løbet af årene 
en smuk og karakteristisk patina. Overfladens unikke 
variationer og flotte farvespil tilfører bygningen et 
autentisk og personligt udtryk.

Cembrit Solid
Cembrit Solid er en stilren og overflademalet plade. Den 
kendetegnes ved en robust og farveægte overflade, der 
ældes ensartet. Med Cembrit Solid får dit byggeri et 
eksklusivt og moderne udtryk som holder farve og udtryk
i mange år.

Cembrit Solid fås i et bredt udvalgt af standardfarver, og 
ønsker du at få pladen malet i en særlig farve, kan du også 
vælge mellem mere end 2.000 NCS®©-farver.

Egenskaber

Cembrit Solid
Længde 1192 mm
Bredde 592 mm
Tykkelse 8 mm
Vægt pr. stk. 10,1 kg/m2

Gennemfarvet Ja
 

Egenskaber

Cembrit Patina Original
Længde 1192 mm
Bredde 592 mm
Tykkelse 8 mm
Vægt pr. stk. 8,9 kg/m2

Gennemfarvet Ja
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Cembrit A/S
Gasværksvej 24, 1.
9000 Aalborg
Danmark

Tel. +45 99 37 22 22
info@cembrit.dk
cembrit.dk

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores
søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle
bygherrer. Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade.
Cembrit rådgiver gerne i projekteringsfasen og undervejs i byggeriet og vores konsulenter møder dig gerne både på tegnestuen og byggepladsen.
Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer. Certificering af Cembrit produkter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS
18001 er en løbende proces og på cembrit.com ses den aktuelle status på certificeringer for hvert enkelt af vores produkter. Vores garanti er blandt
markedets bedste.

Garanti
Cembrit Facadeplader er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.

Salg
Cembrit Facadeplader og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning
om produkternes anvendelse.


