Produktkatalog
En stærk løsning i fibercement til nybyg og renovering

C E M B R I T P R O D U K T K ATA L O G

TAG
Cembrit giver dig mange forskellige muligheder for et smukt, holdbart og vedligeholdelsesfrit
tag. Gå på opdagelse i de mange variationer og farvemuligheder i Bølgeplader, Skifer og Toscana.
De mange forskellige farver, profiler og overflader gør det muligt at finde en løsning, der passer
perfekt til husets arkitektur og øvrige materialer – og til din personlige smag.
Cembrits tagprodukter i fibercement bevarer den stærke og flotte overflade i årtier, selv i det
omskiftelige danske klima, og så er de stort set vedligeholdelsesfrie, og hurtige og nemme at
lægge op. Derfor er tagløsninger fra Cembrit det sikre valg, når kravene til styrke, udseende og
pris skal tilgodeses.

Cembrit B5
Cembrit Bølgeplader B5 falder godt ind i omgivelserne og
efterlader taget med et rent og naturligt udtryk.

Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit B5 Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit B6-S
Cembrit Bølgeplader B6-S matcher den danske byggestil
med et rent og flot udtryk.

Grå

Antracit

Sortblå

Rødbrun

Teglrød

Mokka

Cembrit B6-S Sortblå
Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit B7
B7 profilets flotte og harmoniske former efterlader et roligt
og moderne udtryk, der passer godt til de fleste huse.

Antracit

Sortblå

Teglrød

Mokka

Rødbrun

Cembrit B7 Teglrød
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Cembrit B9-S
Ubehandlet bølgeplade i fibercement i en naturlig cementgrå farve, der
falder ind i omgivelserne og efterlader taget med et rent og diskret udtryk.

Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit B9-S Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit B9-S MAX
Cembrit Bølgeplader B9-S MAX er særligt velegnede til store tagflader
og anvendes især til tage på landejendomme og industribygninger.

Sortblå

Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit B9-S MAX Mørkegrå, ubehandlet

Cembrit Toscana
Den nye bølge til danske tage, der med kombinationen af bølger
og plane flader giver et stilrent og eksklusivt udtryk til huset.

Sort

Teglrød

Rødbrun

Zinkgrå

Cembrit Toscana Sort

Cembrit Skifertag
Cembrit Skifer i fibercement er en elegant tagløsning, som bringer
stil og enkelthed til både nye og ældre bygninger. De fås i diagonale
eller rektangulære plader, hvilket giver mulighed for tagløsninger i
harmoni med det pågældende byggeri.

Sortblå, Westerland

Sortblå

Skifergrå

Cembrit Skifertag Sortblå

TAG

3

C E M B R I T P R O D U K T K ATA L O G

FACADE
Spændende rammer kræver ordentlige materialer. Som fx unikke facadeplader fra Cembrit. Vi
tilbyder et bredt udvalg af vedligeholdelsesfrie facadeplader i et væld af farver, størrelser og overfladestrukturer. Langtidsholdbare løsninger - og et hav af muligheder for at skabe attraktive og
moderne rammer om mennesker.
Hos Cembrit får du et stort udvalg af flotte og holdbare facadeplader i fibercement. Skal det være
farverigt, skal det have en speciel tekstur, skal det være farvebestandigt eller skal det opnå en
spændende og levende patina over tid? Vi tilbyder også muligheder for “special design” og tilpasninger som fx unikke farvekombinationer, gennemperforerede plader og forskellige faconer.

Cembrit planker & paneler
Den ideelle løsning alle steder på huset, hvor ønsket er flot
“træbeklædning” med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.
CP 010*

CP 030

CP 040*

CP 050

CP 080

CP 150*

CP 180*

CP 210*

CP 260

CP 280

CP 370

CP 380

CP 510

CP 600

CP 999

Cembrit planker CP 150
* Cembrit paneler findes kun i de markerede farver

Cembrit Solid
Gennemfarvet plade med en fulddækkende overfladebehandling,
der giver et eksklusivt og ensartet look til facaden.
S 030

S 071

S 071

S 151

S 191

S 212

S 282

S 334

S 353

S 515

S 525

S 606

S 616

S 656

S 676

S 747

S 757

Cembrit Solid S 191

Cembrit PLAN/Patina
Med den rustikke overflade får du et levende og stemningsfuldt
udtryk med et smukt farvespil til din facade.
P 020*

P 050*

P 070*

P 222*

P 343

P 545*

P 565

P 626

P 313

P 323

* Cembrit PLAN/Patina Mini findes kun i de markerede farver
Cembrit PLAN/Patina Brædder findes i de markerede farver pånær P 050
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P 333

Cembrit PLAN/Patina P 070
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Cembrit Transparent
Cembrit Transparent er gennemfarvet og fremstår med en silkemat overflade og man får en kombination af teksturen fra de ubehandlede plader og
det uforanderlige udtryk med en transparent overfladebehandling.
T 020

T 030

T 101

T 111

T 161

T 171

T 242

T 252

T 262

T 373

T 383

T 505

T 515

T 626

T 737

Cembrit Transparent T 111

Cembrit Cover
Den perfekte løsning, hvis du vil have stærke farver til et mere modigt udtryk.
Fibercementens overflade er dækket af en stærk, vandbaseret akrylmaling.
C 010

C 020

C 040

C 050

C 060

C 160

C 210

C 300

C 360

C 380

C 390

C 450

C 530

C 540

C 550

C 560

C 570

C 610

C 630

C 640

C 650

C 670

C 730

C 760

C 770

Cembrit Cover C 760

Cembrit Facadeskifer
Cembrit Facadeskifer giver et stilfuldt udtryk, og er stort set vedligeholdelsesfrit og særdeles modstandsdygtigt over for vejrpåvirkninger.
Sortblå

Cembrit Facadeskifer Sortblå

Cembrit Natur HD
Cembrit Natur HD i fibercement fremstår med en naturlig overflade
med karakteristiske farveforskelle, som det ofte ses ved denne type
produkter. Den giver et spændende og levende udtryk til facaden i
stil med overfladen af beton.
Natur

Cembrit Natur HD Natur
FACA D E
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BYGGEPLADER
Cembrit Windstopper er markedets stærkeste vindspærre. Pladerne er produceret i slidstærk
fibercement, der ikke svækkes af hverken regn, kraftig blæst eller dansk vintervejr. Cembrit Windstopper akkumulerer ikke fugt. Pladens høje pH-værdi gør materialet modstandsdygtigt over for
råd og svamp. Derfor kan pladerne ikke rådne, eller på anden vis nedbrydes og svækkes af fugt.
Cembrit Windstopper Extreme (9,0 mm)*
Beskytter mod vind og ekstreme vejrforhold og sikrer en sund og stærk
konstruktion, der kan optage skivevirkning og opfylder brandmæssigt
kravet til klasse 1-beklædning. Er uorganisk og er derfor modstandsdygtig over for råd og svamp. Kan stå uafdækket i op til 12 måneder.

Cembrit Windstopper Basic (9,0 mm)
Er modstandsdygtig over for råd og svamp og opfylder brandmæssigt
kravet til klasse 1-beklædning. Kan stå uafdækket i op til 6 måneder.

Cembrit Windstopper Light (4,5 mm)

Cembrit Windstopper Basic

Er nem at arbejde med, da de tynde plader letter både håndteringen og
monteringen. Er ubrandbar og kan stå uafdækket i op til 3 måneder.
Natur

Antracit

* Antracit gælder kun ved Extreme

Cembrit Natur HD
Cembrit Natur HD i fibercement fremstår med en naturlig overflade
med karakteristiske farveforskelle, som det ofte ses ved denne type
produkter. Pladerne er designet til at modstå strenge vejrmæssige
påvirkninger. De slår de sig ikke, revner ikke og modstår råd og
svamp. Den smalle version af pladen anvendes desuden ofte som
sokkelplade. Pladen kan males.
Natur

Cembrit Natur HD Natur

INDVENDIG BEKLÆDNING
Cembrit Multi Force
Allround byggeplade, der kombinerer lav vægt og høj styrke.
Pladerne har en meget slidstærk overflade der også er modstandsdygtig over for råd og svamp. Pladen er ubrandbar og er
en oplagt erstatning for tunge murede eller støbte vægge.
Natur

Cembrit Multi Force Natur
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TILBEHØR
Vi har et omfattende sortiment af tilbehør til vores produkter, der bl.a. inkluderer indfarvede
skruer og afslutningsprofiler i flere farver, værktøj, rygninger, ovenlysplader mv.

Cembrit Ventilation

Cembrit Rygninger

Cembrit ovenlysplader & tagvinduer

Det er vigtigt, at huset og tagkonstruktionen er
korrekt ventileret, derfor har vi et stort udvalg
af hætter og andet tilbehør til ventilation.

Vinkelrygninger anvendes til både boliger,
erhverv og landbrug. Mange foretrækker
koniske rygninger til et B7’er tag.

Anvendes i uisolerede bygninger og uopvarmede tagrum.

Cembrit diverse tilbehør

Cembrit Værktøj

Cembrit Skruer

Cembrit Tætningsstrimmel, Cembrit Asfaltimprægneret skumbølgeklods til tætning
ved tagryg, og plastklods m/u ventilation
ved tagfod m.m.

Cembrit M-System, Cembrit Klinge, Cembrit
Dyvelbor, Cembrit Håndklipper, Cembrit
Gecko og Cembrit KIP taghældningsmåler.

Vi tilbyder indfarvede tag- og facade skruer,
der passer til farven på dit valgte produkt,
eller umalede Cembrit Universalskruer.

Cembrit EPDM

Cembrit Afslutningsprofiler

Cembrit Montageprofiler

Cembrit EPDM i forskellige bredder
til montering mellem facadeplader og
understøtninger.

Vi har et stort udvalg af afslutnings- og
montage profiler til alle vores facadeplader.
Profilerne giver et æstetisk flot slutresultat.

Brug Cembrit Montageprofiler til facaden,
hvis du ønsker en montage uden organiske
materialer.

TILBEHØR
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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.
Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse.
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 en af de bedste på markedet.
Garanti
Cembrit Produkter er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.
Salg
Cembrit Produkter og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning
om produkternes anvendelse.
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