CUSTOM
——BUILT
THINKING
Cembrit Custom-Built Thinking giver dig
friheden til at tænke, udvikle og skabe
fremtidens facadeløsninger. Præcis som du vil.
Byggeri er en kompleks proces – fra idé til færdigt projekt.
Det ved du om nogen som arkitekt. Du ved også, at udfordringerne ikke bliver færre i fremtiden med bl.a. voksende
ressourceknaphed. Hos Cembrit er vi med dig hele vejen
med løsninger, som kan formes, kombineres og tilpasses
præcis efter behov og projekt. Det hjælper både med at
undgå de typiske fejl, der kan ske ved opmåling og skæring,
som kan presse både tiden og økonomien, og gør det også
lettere for dig at levere til tiden – og på budget.
Vores facadeplader kan leveres skræddersyet fra fabrikken.
Og de kan samtidig leveres tilpasset den specifikke projektplan. Det optimerer tiden på montage såvel som den æstetiske kvalitet af det færdige resultat.
Bæredygtighed i fokus
Til det kan du lægge en række bæredygtige gevinster. Tilpasningsmulighederne mindsker nemlig mængden af byggeaffald og dermed omfanget af bortkørsel og belastende
CO2-udledning. Bæredygtighed spiller også en stor rolle i
den anden ende. Hos Cembrit genanvender vi fx. afskær i
produktionen og er certificeret efter de højeste standarder.
Vi er der naturligvis også for dig med sparring og rådgivning.
Vores nordiske team af erfarne konsulenter, Cembrit Living
Architects, står altid klar til at hjælpe dig.
Verden kalder på arkitektur, der kan håndtere fremtidens udfordringer og inspirere til nye, bedre løsninger. Vores bidrag
er i al sin enkelthed at give dig det bedste og størst mulige
spillerum.
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Vores udgangspunkt er, at du skal kunne sætte dit helt eget og unikke præg
med vores facadeplader. Med det store udvalg af farver, formater, overflader
og strukturer har du et utal af muligheder på hånden.
Du har samtidig den fordel, at pladerne, kan leveres direkte fra vores fabrik –
skåret, forboret og med mulighed for kantforsegling på forhånd. 100% tilpasset.
Det forhindrer kostbare opmålingsfejl på byggepladsen, inklusiv skærestøv
på pladerne som ofte kompromitterer det æstetiske slutresultat. Pladerne
kan desuden leveres med et beskyttende folie samt i projektilpasset
rækkefølge, som sikrer enkel og fejlfri montage.

CEMBRIT SOLID

CEMBRIT PATINA ROUGH

Cembrit Solid er en gennemfarvet og overflademalet
plade med en elegant og ensartet overfladefinish. Den har
således en matchende farve på både overfladen og kanterne. Det betyder, at alle udskæringer og borede huller
også får samme nuance som pladens kanter. Cembrit Solid
giver dit byggeri et flot, ensartet udtryk og fås i mange
standard farver samt mere end 2.000 NCS-farver.

Cembrit Patina Rough er en gennemfarvet plade med
en sandblæst overfladestruktur og giver et levende og
fløjlsagtigt udtryk. Også i denne plade ses fibercementens
naturlige farveforskelle, og facaden vil med tiden lysne og
opnå en flot og karakteristisk patina.

Intet er vigtigere for os end at sikre dig den højeste kvalitet i alle faser af projektet
kombineret med frihed til at skabe unikke og inspirerende referenceprojekter.

CEMBRIT TRANSPARENT

CEMBRIT COVER

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA INLINE

Cembrit Transparent er gennemfarvet med en silkemat
overflade. Den giver dig en kombination af teksturen fra de
ubehandlede plader og det uforanderlige udtryk med en
transparent overfladebehandling. Den transparente overfladebehandling tilfører pladens overflade en farve der
fremhæver fibrene og øvrige bestanddele, og giver styrke
og karakter til udtrykket.

Cembrit Cover er den perfekte løsning, hvis du vil have
stærke farver eller jagter et udtryk, der går til kant. Fibercementens naturlige overflade er dækket fuldstændigt af
en robust, vandbaseret akrylmaling. Du har adskillige forskellige standardfarver at vælge imellem og har samtidig
mere end 2.000 NCS-farver til rådighed.

Cembrit Patina Original er en gennemfarvet plade med en
naturlig, rustik overflade og et smukt farvespil. Du kan se
fibrene og fibercementens naturlige strukturer og linjerne
fra slibningen er også synlige. Patinaplader og brædder
er hydrofoberet, hvilket gør pladernes overflade ekstraordinært smudsafvisende. Med årene vil facaden gradvist
opnå en karakteristisk patina, og overfladen bliver lysere.

Cembrit Patina Inline er en ubehandlet, gennemfarvet
plade med linjerede spor i overfladen. Det giver facaden
en udtryksfuld og dynamisk dybde, som ændrer sig alt
efter lyset. Fibercementens fibre og naturlige farveforskelle giver overfladen et spændende og autentisk
udtryk, som lysner og patinerer med tiden.
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VI ER
FARVET
AF DIN
MÅDE AT
TÆNKE PÅ
Arkitektur er en fantastisk katalysator. I de rigtige rammer åbner den for nye
perspektiver på os selv og på verden. Af samme grund gør vi alt, vi kan for at
sikre dig de bedste muligheder – æstetisk og funktionelt.
Vi giver dig et utal af farver, strukturer og overflader at vælge imellem, når
du skal vælge facadeplader. Det giver dig plads til at eksperimentere og gå
nye og uventede veje – også i samspil med andre materialer. Samtidig skabes
muligheden for et fuldendt slutresultat med et fuldt tilbehørsprogram med
profiler og skruer i matchende farver - eller som kontraster.
Vi kan levere vores facadeplader skåret, forboret og kantforseglet og leveret,
så det passer nøjagtig ind i din projektplan. Intet er overladt til tilfældigheder.
Alt er gjort, så du trygt kan se frem til en reference, du er stolt af.
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CEMBRIT SOLID

CEMBRIT TRANSPARENT

T 030

T 101

T 111

T 161

S 3502-Y

S 2502-Y

S 7500-N

S 7502-Y

S 8000-N

T 171

T 242

T 252

T 262

T 373

S 8000-N

S 0502-Y

S 0804-Y10R

S 1005-Y

S 5030-Y80R

T 383

T 505

T 515

T 626

T 737

S 4040-Y80R

S 1515-Y

S 1020-Y10R

S 5010-G50Y

S 2010-R80B

CEMBRIT COVER

MARKANTE
MULIGHEDER

T 020

CEMBRIT PATINA ROUGH

S 030

S 071

S 101

S 131

S 151

P 020

P 050

P 070

S 3502-Y

S 7000-N

S 7500-N

S 8000-N

S 8005-B20G

S 2502-B

S 5500-N

S 5502-B

S 191

S 212

S 282

S 353

S 515

P 222

P 545

S 9000-N

S 0502-Y

S 2005-Y10R

S 4040-Y70R

S 1020-Y20R

S 0502-Y

1505-Y30R

S 525

S 676

S 757

S 1030-Y10R

S 7010-G70Y

S 3020-B

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA INLINE

C 010

C 020

C 040

C 050

C 060

P 020

P 050

P 070

P 222

P 020

P 050

P 070

S 2002-Y

S 2502-B

S 4502-Y

S 5502-B

S 6502-Y

S 2502-B

S 5500-N

S 5502-B

S 0502-Y

S 2502-B

S 5500-N

S 5502-B

P 313

P 323

P 333

P 343

P 222

P 545

S 4010-Y30R

S 3030-Y70R

S-4020-Y60R

S 3040-Y70R

S 0502-Y

S 1505-Y30R

P 545

P 565

P 626

S 1505-Y30R

S 3030-Y10R

S-3010 G70Y

Få variation på byggeriet uden begrænsninger.
Vores brede vifte af farver og strukturer åbner for
nye og spændende kombinationer med kontraster,
nuancer og spil med lys og skygge i facaden.
C 160

C 190

C 200

C 210

C 360

S 8502-Y

S 9000-N

S 0500-N

S 0502-Y

S 2570-Y70R

C 390

C 450

C 570

C 630

C 640

S 8010-Y50R

S 1080-Y30R

S 0550-G90Y

S 2050-G80Y

S 4020-G50Y

C 650

C 730

C 760

S 4040-G90Y

S 1020-B

S 4020-B

Du har bl.a. mulighed for at opleve facadepladerne
på en helt unik og inspirerende måde i vores
nye, virtuelle showroom, Cembrit City. I den
virtuelle ’by’ kan du udforske forskellige kreative
facadedesigns i zonerne: bæredygtighed,
urbanisme, nybyggeri og transformation.
Hver zone byder på spændende løsninger,
detaljerede produktinformationer og flotte
referenceprojekter. Gå på opdagelse her:
cembrit.dk/cembrit-city

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.
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VI HJÆLPER MED
AT OPTIMERE DIT
PROJEKT
Det er vigtigt at komme sikkert
og effektivt i mål, når der bygges.
Cembrit hjælper dig med at optimere
på alle led og kanter – teknisk,
æstetisk og økonomisk.
Vores kendskab til produkter i fibercement,
montageprincipper samt bygningskonstruktion
gør os til en stærk sparringspartner før, under
og efter et byggeprojekt. Med vores viden
kan vi være med til at sikre, at du træffer
de rigtige valg. Det kan være i forhold til
pladeformater, der sikrer dig mindst mulig spild
og størst besparelse både totaløkonomisk og
miljømæssingt. Det kan også være rådgivning
om valg af pladetype i forhold til at sikre
optimale forhold for brandsikkerhed og
fugtafledning.
Jo tidligere vi kommer ind i projektet, desto
bedre sparring kan vi give dig i forhold til
brugen af lette facader i fibercement.
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PRÆCIS,
SOM DU VIL
Med facadeplader fra Cembrit er
der ingen grund til at holde sig inden
for fast definerede rammer. De kan
skæres efter behov. De kan kombineres
på kryds og tværs – også med andre
materialer. Alt er forberedt, så du kan få
præcis det udtryk, du vil.
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CEMBRIT
LIVING
ARCHITECTS
Hos Cembrit går vores produkter og
løsninger altid hånd i hånd med faglighed og service. Vi ved, hvor vigtigt
det er – både kreativt og teknisk –
med rådgivning og inspiration.
Derfor har vi skabt Cembrit Living Architects.
Vi er et team af konsulenter på tværs af vores
nordiske kontorer, hvor vores viden, erfaring og
ekspertise samles, så vi kan give jer den bedste
sparring og rådgivning om alt lige fra produkter til
montageløsninger.
Tanken er ikke kun at understøtte dig som arkitekt
i dit daglige arbejde, men også at tage dig med på
råd, så vi i fællesskab kan finde nye, bedre og mere
bæredygtige løsninger for fremtiden.
Teamet er sammensat af profiler fra Danmark,
Finland, Norge og Sverige, og vi kommer foruden
sparring – særligt i forhold til grøn omstilling – også
til at støtte op om det unikke ry, som nordisk arkitektur og design har rundt om i verden.
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DET BEGYNDER MED
FRIE RAMMER
Vi udvikler, producerer og forædler byggematerialer
af fibercement hos Cembrit. Det har vi gjort siden
1927. Før som nu hjælper vi arkitekter og ingeniører
med at bygge bedre og lettere. Det begynder med
viden, skræddersyede muligheder og rammer,
der gør det muligt at tænke frit og nyt.
Kontakt vores projektkonsulenter i dag
og kom godt i gang med dit projekt.
Læs mere på cembritprojekt.dk

