Cembrit Modulplader
Facadeplader med designfrihed

CEMBRIT MODULPLADER

Cembrit Modulplader

Cembrits facadeplader i slidstærk fibercement
er idelle til ventilerede, lette facader på alle typer
byggerier - fra mindre facadepartier til store
bolig- og erhvervsbyggerier. Cembrits fleksible
facadeplader egner sig også optimalt til anvendelse
på stern, vindskede og som underbeklædning.
For at tilbyde endnu flere anvendelses- og
designmuligheder, er Cembrits facadeplader nu
tilgængelig i mindre formater.
Nem og effektiv montage
Cembrit Modulplader er mindre varianter af
udvalgte Cembrit facadeplader. Det mindre
format gør pladerne lettere og dermed nemmere
at håndtere og montere, end de større formater.
Montage af Cembrit Modulplader følger stort set
de samme retningslinjer som almindelige Cembrit
facadeplader i fuld størrelse.
Uendelige designmuligheder
Udover nem montage, giver de mindre formater
også utallige designmuligheder. Man kan
kombinere plader i fuld størrelse med små formater.
Mulighederne er uendelige og giver dig masser af
muligheder for at udfolde din kreativitet.
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Standardfarver på lager
Cembrit Modulplader fås i 15 standardfarver. Det
matchende tilbehør sikrer en æstetisk og komplet
løsning. For detaljerede løsningsmuligheder
henvises til vores montagevejledning for
modulplader. Opdaterede versioner af Cembrits
montagevejledninger ligger altid tilgængelige på
cembrit.dk.

Passer til alle bygningstyper
Et væld af designmuligheder
Enkel montage
Hurtig levering
Nem håndtering på byggepladsen
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Udvid din design palette
Farve, nuance og overfladestruktur er tre stærke visuelle virkemidler på en arkitekt eller designers palette.
De fantastiske farver i Cembrits store udvalg af facadeplader i fibercement giver dig frihed til at udfolde dine
designdrømme på facaden af enhver type bygning.
Cembrit Cover

Cembrit Patina

Cembrit Cover er den perfekte løsning, hvis du vil
have stærke farver til et mere modigt udtryk.

Cembrit Patina er en gennemfarvet plade med en
naturlig, rustik overflade. Du kan se fibrene og fibercementens naturlige strukturer, ligesom linjer fra
slibningen er synlige.

Fibercementens naturlige overflade er dækket
fuldstændigt af en stærk, vandbaseret akrylmaling. Du har 26 forskellige standardfarver at vælge
mellem, og du kan også vælge blandt over 2.000
NCS®-farver.

Cembrit Solid

Det rå materiales naturlige farveforskelle giver en
levende overflade med et smukt farvespil. Og med
årene vil facaden gradvist opnå en karakteristisk
patina, og overfladen bliver lysere.
NB! Vær opmærksom på retningen af slibespor
ved montage.

Cembrit Solid er gennemfarvet og overflademalet.
Den har således en matchende farve på overfladen og på kanterne, og alle udskæringer og borede
huller får samme nuance som pladens kanter.
Cembrit Solid giver dit byggeri et flot og ensartet udtryk og udover at den findes i 18 standard
Cembrit farver, kan du også få den i mere end 2.000
NCS®-farver.
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Cembrit Modulplader
Formater

292x1192

8x292x1192mm
8x592x1192mm
8x292x2392mm
8x592x2392mm
8x592x2992mm

592x1192
292x2392

592x2392

592x2992

Farver

P 020

C 010

S 030

P 050

C 060

S 071

P 070

C 160

S 101

P 222

C 210

S 191

P 545		

C 360

S 212

Farvegengivelser er vejledende og kan afvige fra produkternes originale farver.
Bemærk, at Cembrit Modulplader er tilgængelige på forespørgsel i samme farver som Cembrit Facadeplader.
6

FACA D E

CEMBRIT MODULPLADER

FACA D E

7

CEMBRIT MODULPLADER

Uendelige designmuligheder
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Et komplet udvalg af produkter
til en stilfuld og professionelt
afsluttet finish.
Cembrit Afslutningsprofiler
er udviklet for en fuldendt
afslutning omkring døre,
vinduer, hjørner mv.
Afslutningsprofilerne fås i
farver, der matcher Cembrits
facadeplader.

Tilbehør
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Cembrit Facade Skruer

Cembrit klinge

Cembrit EPDM 50/100mm

Dyvelbor

Cembrit Udvendigt hjørne, lille

Cembrit Indvendigt hjørne, kvadrat

Cembrit Vandnæseprofil, lille

Cembrit Fugeprofil

Cembrit Ventilationsprofil

Cembrit Lysningsprofil lodret, lille

Cembrit Lysningsprofil vandret, lille

Cembrit Sålbænkprofil
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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. Vores
tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. 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 Modulplader er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.
Salg
Cembrit Modulplader og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning
om produkternes anvendelse.
Nærmeste forhandler kan findes på Cembrits hjemmeside cembrit.dk

