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Cembrit Skifertag
En smuk og tidløs løsning

C E M B R I T S K I F E R TAG

Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå

Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur
Skiferpladerne fås både med glat overflade og med
struktur, og deres stramme form lægger på fornem
vis op til smukke og utraditionelle løsninger.

Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning
præget af elegance og enkelhed. Du får et tag, der
fremhæver kvaliteten af bygningens arkitektur, og
du får et tidløst tag, der beholder sit flotte udseende
langt ind i fremtiden.
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Skiferstruktur

Til samtlige varianter af skifer i fibercement kan Cembrit levere et komplet program omfattende alt fra undertag til rygninger og taghætter
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Traditioner - klassisk og moderne

Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå

Skifertage populære verden over
Skifer – hvad enten det drejer sig om naturskifer
eller fibercement – er et af verdens mest benyttede
materialer til tagdækning. Skifer anvendes på alle
typer af bygninger lige fra elegante, klassiske bygninger til byggeri i moderne og stilren arkitektur.
På grund af skifertagets formsmukke og stilistiske
flader foretrækker mange arkitekter at anvende
skifer, når der skal vælges tagdækning til moderne
bygninger. Desuden er skifer i fibercement et let og
fleksibelt materiale, hvilket gør det nemt for håndværkeren at arbejde med.
Med skifer i fibercement kan man således enkelt og
hurtigt opnå en smuk beklædning af både store og
små tagflader.
Holder til vind og vejr
Et skifertag i fibercement er ekstremt modstandsdygtigt overfor årstidernes skiftende vejrforhold og
andre ydre påvirkninger. Mange husejere kender
problemet med grønne bevoksninger på taget.
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Cembrit Skifertag er overfladebehandlet, hvilket
reducerer dette problem betydeligt.
Med store udsving i temperaturen fra sommer til
vinter, og med påvirkning fra både sol, sne og regn,
skal et tag i Danmark kunne modstå mange belastninger. Skifer i fibercement er meget robuste, og er
derfor som skabt til det omskiftelige danske klima.

Cembrit 30 x 60 Skifer Sortblå

C E M B R I T S K I F E R TAG

Cembrit 30x60 Westerland Skifer Sortblå

Cembrit 60x60 Diagonal Skifer Sortblå
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Cembrit 40x40 Diagonal Skifer Sortblå
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Product: Colour number

Cembrit 40x40 Diagonal Skifer Sortblå

Flexibilitet til individuelle løsninger
Et væld af muligheder
Når du vælger et skifertag får du mange muligheder
for at skabe netop den løsning, der passer bedst til
din smag og boligens størrelse og arkitektur.

Westerland Skifer har et karakterfuldt udseende,
der ligner kløvet naturskifer. Den fremtræder med
en smuk præget overflade og knækkede kanter.
Med et Westerland skifertag i fibercement får du det
bedste af to verdener: holdbarhed og styrke kombineret med det naturlige, rustikke præg.

PHOTO

Cembrit Skifer fås i skifergrå eller sortblå, og harmonerer smukt med næsten alle former for facader.
Du kan vælge mellem diagonale eller rektangulære
skiferplader. Du får dermed mulighed for at give
huset dit helt eget individuelle præg, hvad enten du
foretrækker det klassiske eller det moderne.
Westerland – skifer med struktur
Ønsker du et tag med alle de gode egenskaber,
som skifer i fibercement tilbyder, men med et mere
naturligt og rustikt præg, kan du vælge den flotte
Westerland Skifer.

Sortblå, Westerland

Sortblå

Skifer på facaden
Cembrit Skiferens stærke produktegenskaber og
ærlige udtryk har i stigende omfang fået kreative
arkitekter til at anvende dem til en lang række
formål. Ud over tagbeklædning anvendes Cembrit
Westerland ofte som et dekorativt og funktionelt
element på facader - både i forbindelse med nybyg
og renovering.
Mere inspiration om Cembrit Skifer på facaden kan
du finde på www.cembrit.dk

Skifergrå

Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve,
bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver.
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Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
9100 Aalborg
Danmark

Tel. +45 99 37 22 22
Fax +45 98 12 00 75
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. Vores konsulenter vejleder både på tegnestuen og byggepladsen. 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. Cembrit Skifer produceres i henhold til EN/DS 492 Standarden ”Skifre af fiberarmeret cement
samt fittings - Produktspecifikation og prøvningsmetoder”.
Garanti
Cembrit Skifer og Cembrit Westerland er omfattet af 15 års Cembrit Garanti. Vores garanti er blandt markedets bedste.
Salg
Cembrit Skifer og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om
produkternes anvendelse.

