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Facadeplader i fibercement



Cembrit PLAN er en stærk og smuk facadebeklædning, som kræver 
minimal vedligeholdelse. 

Cembrit PLAN er velegnet til komplette facadeløsninger, men kan også 
anvendes  på udvalgte dele af klimaskærmen, hvor vedligeholdelse kan 
være vanskelig – fx gavle, kviste og brystninger.

Stærke facader
i spændende variationer



Velegnet til alle former for byggeri
Cembrit PLAN giver en vejrbestandig facade og er velegnet til 
både nybyggeri og renovering. Samtidig giver Cembrit PLAN 
flere muligheder for at tilpasse det æstetiske udtryk, ligesom 
pladerne nemt kan tilpasses i størrelse. 

Gennemfarvet kvalitet
Cembrit PLAN fås i fire distinkte farver, der matcher hinanden i 
en balanceret palette. Paletten giver mulighed for elegante farve - 

kombinationer, der understreger byggeriets arkitektoniske karak-
ter – fx med vinduesbrystninger i én farve og facadebeklædning i 
en matchende kontrastfarve.

Efterhånden som Cembrit PLAN patinerer, bliver pladens over-
flade lysere. De naturlige variationer i pladens farve er med til at 
skabe facadens rustikke udtryk



Enkel montage
Cembrit PLAN er en stærk og elegant facadeløsning af fiber-
cement, der kræver minimal vedligeholdelse. Cembrit PLAN 
monteres som facadens klimaskærm og pladerne fastgøres på 
træ eller stål i en ventileret konstruktion. 

Facadeskruer fås i matchende farver, så løs ningen fremstår 
gennemført i mindste detalje.

Langtidsholdbar og vedligeholdelsesfri
Det danske vejr er hårdt ved de fleste byggematerialer. Regn og 
fugt giver gode muligheder for algevækst, og sammen med snavs 

fra luften kan det give grimme skjolder og misfarvninger af faca-
der. Bygningens udseende forringes, og materialerne nedbrydes 
gradvis. 

Som noget helt unikt er Cembrit PLAN plader beskyttet af en 
effektiv behandling. Det betyder, at de er imprægnerede mod fugt 
og snavs, og derved får alger og andre begroninger svært ved at 
bide sig fast. 

På grund af imprægneringen er Cembrit PLAN også nemmere  
at håndtere på byggepladsen. En eventuel tilsmudsning af over-
fladerne fjernes nemt med en våd klud. 

Imprægneret
mod fugt og snavs
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Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

Cembrit
PLAN plader

Tykkelse mm 6 og 8

Bredde  mm 1200

Længde mm 2500 og 3050

Vægt pr. stk. kg 29 – 51

Vægt pr. m² kg 10 – 14
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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 søster selskaber i flere europæiske lande og et 
bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartne r for både private og professio-
nelle 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 under-
vejs i byggeriet. Vores konsulenter vejleder både på tegnestuen og byggepladsen.

Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste   
kvalitetsnormer på ISO 9001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt markedets bedste.

Garanti
Cembrit PLAN er omfattet af 15 års Cembrit Garanti. 

Salg
Cembrit PLAN og alt tilbehør forhandles over hele lande t af trælast- og byggemateriale-
forretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes  anvendelse.
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