
SKRÄDDARSYDDA 
FASADLÖSNINGAR

NED TILL 3 VECKORS 
LEVERANSTID 



Vi på Cembrit hjälper dig hela vägen med lösningar som kan anpassas för perfekt 
passform till varje projekt. Du slipper typiska problem som annars kan dyka upp i olika 

skeden. Vi gör det enklare för dig att bli färdig i rätt tid.

VI GÖR DITT 
FASADMONTAGE SMIDIGARE

• Minskar fel på byggplatsen

• Ger ett snabbare montage 

• Säkrar att utförande blir enligt projektering

• Ger mindre spill och byggavfall

• Cembrit Express när flexibla  
 leveranser behövs

Cembrits skräddarsydda lösningar ger 
många fördelar:

Kapat och förborrat

Kantförseglat*

Skyddsfolie på framsidan*

Projektanpassad märkning och leveransordning

Tillbehör

Ned till 3 veckors leveranstid**

* gäller ej Cembrit Patina Design Line

** gäller vid ett urval av fasadsortimentet 
 och vid begränsad mängd



Med Cembrit Express får du skräddarsydda leveranser till de projekt där tid är 
viktigt och där extra flexibilitet behövs. Cembrit Express med en leveranstid på ned 
till 3 veckor på både skräddarsydda lösningar inklusive tillbehör och hela fasadskivor 

kan vara den lösning du behöver.

SLUT PÅ 
FÖRSENINGAR

Med skräddarsydda lösningar från Cembrit minskar mängden byggavfall och behovet 
av att transportera bort spill, vilket också minskar CO2 belastning. Spill i produktionen 
återanvänds och det finns dokumentation såsom EPD enligt senaste standard, se hemsidan.

Fokus på hållbarhet
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Projektanpassad märkning och leverans

Bättre effektivitet i byggprocessen

Flexibilitet om det uppstår oväntade utmaningar

Undvik förseningar på byggarbetsplatsen

Ned till 3 veckors leveranstid



Vi är självklart med dig hela vägen, från designprocessen till färdig montering,
så att du får hjälp med inspiration och råd från början till slut.

En skräddarsydd fasadlösning ger dig många fördelar i ditt byggprojekt. När du har littererade 
fasaduppställningar kan de  optimeras och man kan utarbeta produktionsanpassade 

leveransplaner utifrån byggets förutsättning och man kan även väga in optimalt utnyttjande av 
skivorna. När fasadskivorna levereras kapade, förborrade och anpassade till

projektplanen, kan du spara både tid och omkostnader på byggarbetsplatsen. 
Dessutom säkerställer du att slutresultatet har rätt kvalitet såväl det estetiska uttrycket  

och som det var tänkt.

Vi kan hjälpa till med mängdberäkningar för projektet och optimering av fasadlösningen 
för att minska spill och för att leveranserna ska komma i tid.

SKRÄDDARSYDD 
SERVICE

• Inspiration 
• Bästa nyttjande av Cembrits produkter
• Råd vad som skall vara skräddarsytt och vad som 
 är bättre att fixa på plats (80 – 20 regeln)
• Tekniska detaljer på startmöte
• Monteringsråd - film
• Miljögranskade lösningar och certificering

Vi ger rådgivning kring:

Vi ser fram emot att samarbeta med dig.


