URBANNATURE
Et univers af facadeplader, inspireret af naturen

www.cembrit.dk

URBANNATURE

Facadeplader i en klasse for sig
URBANNATURE er en ny serie facadeplader i fibercement. Serien
består af fire pladetyper, der med fordel kan kombineres for at skabe
dit personlige udtryk. Serien spænder fra plader med en ensartet, malet
overflade over fuldpigmenterede plader med en mere rå og naturlig
overflade. Vælg din stil blandt 49 farver.
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URBANNATURE

Høj kvalitet og lang holdbarhed
»		Farveægte
» 		15 års garanti
» 		Skårne og forseglede kanter

Cembrit Metro

Cembrit Fusion

Cembrit True

Cembrit Edge
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Cembrit Metro

Cembrit Metro

URBANNATURE

Cembrit Metro

Gennemfarvet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Nej

18 +
NCS/RAL

1200 x 2500
1200 x 3050

8

Fulddækkende lak med høj glans
Cembrit Metro

URBANNATURE seriens mest urbane univers hedder Metro.
Det består af klassiske grå fibercementplader med en fulddækkende
lak i en serie med moderne farver - alle inspireret af Europas mest
dynamiske metropoler. Alle farver er fuldt NCS kompatible, har høj
glans og en meget fin vejrbestandighed.

tilbehørsprogram

Hamburg 101

Madrid 102

Geneva 103

Barcelona 104

Athens 105

Lyon 106

Oslo 107

Berlin 108

Nuuk 109

Helsinki 110

Dublin 111

Amsterdam
112

Copenhagen
113

Istanbul 114

Riga 115

Naples 116

Stockholm 117

London 118

Vælg din stil blandt 18 stærke Metro farver.
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Cembrit Metro
supplementeres af en bred
vifte af tilbehør, som sikrer
nem installering, længere
holdbarhed og et attraktivt
slutresultat.
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Cembrit Edge

Cembrit Edge

URBANNATURE

Gennemfarvet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Nej

12

1200 x 2500
1200 x 3050

8

Cembrit Edge

Råt og sart med halvgennemsigtig lak
Cembrit Edge

Cembrit Edge er et møde mellem fibercementens ru karakter i sin klassiske
grå udformning og en halvgennemsigtig lakering i en serie sarte farvetoner
inspireret af naturens elementer. Det raffinerede møde mellem cementens
grå og de sarte farver skaber en række rolige og poetiske facadeplader med kant.

tilbehørsprogram

Stream 201

Volt 202

Flux 203

Fuel 204

Aero 205

Hydro 208

Spark 209

Jet 210

Steel 211

Charcoal 212

Vælg din stil blandt 12 afdæmpede Edge farver.
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Cement 206

Camou 207

Cembrit Edge
supplementeres af en bred
vifte af tilbehør, som sikrer
nem installering, længere
holdbarhed og et attraktivt
slutresultat.
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Cembrit Fusion
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Cembrit Fusion

Gennemfarvet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Ja

10

1200 x 2500
1200 x 3050

8

Gennemfarvede plader med semitransparent lak
Cembrit Fusion

Cembrit Fusion er en sammensmeltning og en essens. Fusion universet
kombinerer gennemfarvede fibercementplader med en semitransparent
lak og skaber gennem dialogen de fornyende og inspirerende overflader,
der er selve kernen i URBANNATURE. Fusion er fremtiden.

tilbehørsprogram

Neon Jungle
401

Street Safari
402

Crystal Concrete
403

Corporate Khaki
406

Coated
Chocolate 408

Executive Rock
410

Vælg din stil blandt 10 inspirerende Fusion farver.
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City Sun
407

Petrol Sky
409

Liquid Olive
404

Glazed Pine
405

Cembrit Fusion
supplementeres af en bred
vifte af tilbehør, som sikrer
nem installering, længere
holdbarhed og et attraktivt
slutresultat.
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Cembrit True

Cembrit True

URBANNATURE

Gennemfarvet

Farver

Format
mm

Tykkelse
mm

Ja

9

1200 x 2500
1200 x 3050

8

Cembrit True

Gennemfarvede plader med transparent lak
Cembrit True

Cembrit True består af gennemfarvede fibercementplader med en transparent
lak. True seriens farver er inspireret af den storslåede natur på kloden og har
navne fra markante geografiske pejlemærker. Cembrit True præsenterer den
rene fibercement på en overraskende måde.

tilbehørsprogram

Gobi 301

Vesuv 302

Lakhi 305

Kilimanjaro 307

Vælg din stil blandt 9 overraskende True farver.
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Olympus 309

Uluru 306

Etna 308

Niagara 303

Antarctic 304

Cembrit True
supplementeres af en bred
vifte af tilbehør, som sikrer
nem installering, længere
holdbarhed og et attraktivt
slutresultat.
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Cembrit True
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Cembrit Flow System

URBANNATURE

Cembrit Flow System
Cembrit sætter ny standard for skruefri montage
- æstetisk og holdbart

Cembrit har lanceret et nyudviklet system til skruefri montage af
facadeplader i fibercement. Systemet er det første af sin art, og det
ventes at vinde stor udbredelse som et fleksibelt, konkurrencedygtigt
og ikke mindst æstetisk alternativ til traditionel skruemontage.
Dermed er der nu endelig en reel løsning på den stigende efterspørgsel efter facader i fibercement uden synlige skruer.

Cembrit har udviklet et montagesystem, der
sætter ny standard for montage af facadeplader
uden synlige skruer. Dermed leverer Cembrit
et reelt alternativ til skruemontage, og det nye
system imødekommer samtidig en stigende
efterspørgsel fra arkitekter, der gerne vil arbejde
i fibercement, men som helst er fri for synlige
skruer.
Æstetik
Få en flot facade uden synlige skruer.
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Med det nye montagesystem bliver det for første
gang muligt at montere facadeplader i fibercement
ved at hægte pladerne på en skinne, der fikserer
pladen mod underlaget. Derefter sikrer en særlig
”låserille”, at pladen bliver i skinnen, selvom den
bliver udsat for kraftigt sug og træk fra vinden.

Praktisk montage
Facadepladen hægtes på en skinne, der fikserer pladen mod underlaget. Låserillen sikrer, at pladen bilver i skinnen.
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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.

Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon 99 37 22 22
E-mail: info@cembrit.dk

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 og efter de strengeste kvalitetsnormer på
ISO 9001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt
markedets bedste.
Læs mere på www.cembrit.dk eller ring på
telefon 99 37 22 22 for yderligere oplysninger.

www.cembrit.dk

