Cembrit Patina Inline

NEW

CEMBRIT PATINA INLINE

Rene linjer mellem lys og
skygge.
Naturen forandrer sig med tiden - lys og skygge
bevæger sig i løbet af dagen, og årstiderne trækker
sine spor over landskabet. Cembrit Patina Inline har
de samme kvaliteter og egenskaber som Cembrit
Patina Original herunder fibercementens unikke
styrke og lange holdbarhed. Det naturlige udtryk
og den karakteristiske patinering, der udfolder sig
over tid , er også markante fællesnævnere. De slebne
geometriske linjer i Cembrit Patina Inlines overflade
giver udtryksfuldhed og dybde til bygningen – og
en legende skyggeeffekt, der følger dagslysets
bevægelse omkring bygningen. Patina Inline er
facadepladen for dem, der er vilde med linjer,
kontraster samt et stilrent og levende udtryk, der
forandrer sig med tiden.
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Cembrit Patina Inline
Mål
Cembrit Patina Inline
Længde
Bredde
Tykkelse
Vægt
Overflade

2500/3050 mm
1192/1250 mm
8/9.5 mm
14.1 kg/m2
Lineær struktur

Farver
Cembrit Patina Inline

P 050

P 070

P 545

Farvegengivelsen kan afvige fra produktets
reelle farve. Bestil gratis produktprøver på
cembrit.dk for et præcist indtryk af
produkternes farve.
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Montering og
montagesystemer
Montering på træ

Montering på alu/stål

Lad det ikke
blive ved tanken.
Visualisér det.
Og afprøv det.
Prøv vores nye visualiseringsværktøj, og se hvordan dit
næste projekt vil tage sig ud med et udvalg af Cembrits
facadeplader. Du kan se mere om alle vores facadeplader
og de mange forskellige detaljer og designmuligheder på
cembrit.dk - hvor du også kan bestille produktprøver af
de forskellige pladetyper.

BIM
Du kan finde vores nye BIM objekter på
cembrit.dk/BIM
Garanti
Du kan finde nærmere information om
15 års Cembrit Garanti på
cembrit.dk/garanti
Montagevejledning
Du kan altid finde gældende
montagevejledning til Cembrits
facadeprodukter på cembrit.dk
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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.
Montagevejledning
Du kan finde den gældende montagevejledning til Cembrits produkter på cembrit.dk.
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.

