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Hjälper dig
att bygga bättre
Cembrit är en av Europas ledande tillverkare av multifunktionella fibercementprodukter.
Våra produkter och lösningar ger nya spännande möjligheter
att skapa attraktiva och hållbara miljöer.
Men Cembrit är mer än bara produkter. Våra visioner om
enkelhet i formspråket och funktion i praktiken vill vi sprida till
arkitekter, byggkonsulter, entreprenörer – ja, alla som bygger.
För oss handlar det om att genom samarbete bygga förtroende
och tillsammans göra den färdiga byggnaden rikigt lyckad
– att göra din dag bättre och att hjälpa dig göra andras
dagar bättre.
Att göra dagen till en dag att minnas.
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En byggnad som innesluter,
möjliggör och inspirerar
människors verksamhet
– på jobbet, hemma och på
fritiden – är som en tom duk.
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Din idé
DITT VAL

En byggnad som innesluter, möjliggör och inspirerar människors
verksamhet – på jobbet, hemma och på fritiden – är som en
tom duk. En plats med möjlighet att skapa något som inte har
funnits tidigare.
Du som gestaltar projekterar, konstruerar och bygger har
mängder av material, tekniker och lösningar till ditt förfogande.
En flora av valmöjligheter. Skivorna ger stor arkitektonisk frihet.
DIN MÖJLIGHET

Våra multifunktionella skivor hjälper dig att uppfylla kraven
på ytskikt i moderna byggnader. Väldigt effektivt, dessutom.
Och ofta till en lägre totalkostnad.
De ger dig utrymme för spännande design och arkitektur.
Du får möjligheter att blanda material, former, strukturer
och färger och att skapa innovativa, uppseendeväckande formgivning. Som dessutom är kostnadseffektiva
och trivsamma.

Cembrits lösningar ger dig maximal flexibilitet
Cembrit har en stor bredd av fibercementlösningar för
fasader, innerväggar och tak. Produkterna finns som plana
skivor och vågformade skivor, i en mångfald av färger,
storlekar och former, och med olika ytor.
Utöver själva byggmaterialet levererar vi kompletta monteringssystem och tekniklösningar för alla typer av byggnader.
Vårt mål är att hjälpa dig skapa lönsamhet för dig och dina
kunder. Nöjda slutkunder ger oss framtidstro.
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Den multifunktionella
mixen
MÅNGA FUNKTIONER

Tack vare den välbeprövade fiberarmeringstekniken är
Cembrits produkter ovanligt tunna och därför lätta, inte minst
med tanke på hur starka och tåliga de är mot yttre påverkan.
Mixen av lätthet och styrka betyder att du som arkitekt,
designer eller byggare kan göra om ekvationerna för
vad som är möjligt när det gäller ytskikt. Oavsett om det är
lodrätt, vågrätt eller lutande – utomhus såväl som inomhus.
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Tekniska egenskaper
I allmänhet har våra fibercementprodukter basegenskaperna
som gör dem perfekta där det krävs en kombination av estetik,
låg vikt och tålighet.
STÖTTÅLIGA OCH SMUTSAVVISANDE

Vår kombination av fibrer och cement gör att produkterna
påverkas relativt lite av slitage och luftföroreningar även
i stadsmiljöer. Charpy Impact-testet har använts till alla
relevanta Cembrits produkter.
VÄDERSÄKRA

Våra tak- och fasadskivor påverkas varken av snö, frost,
töväder, regn – inte ens kraftiga skyfall – eller fukt,
värme, och solljus. De har använts i decennier i vårt
nordiska klimat.

MIKROBAKTRIELLT SÄKRA

Fibercement har högt pH-värde och står emot alger, bakterier,
mossa, svamp och motverkar mögelpåväxt – även i utsatta
konstruktioner och i klimat där sådant är ett problem.
BRANDSÄKRA

Våra fibercementprodukter är brandsäkra och klassificerade
enligt EN 13501-1.
FUKTSÄKRA

Fibercement kan blötas ned och torkas ut i cykler hur länge
som helst utan att hållbarheten och livslängden påverkas.
Detta gör Cembrits produkter idealiska för alla utvändiga
ytor såväl som för rum med fukt och vatten.
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Designfrihet
Cembrits produkter ger dig enastående designfrihet. De kan anpassas till praktiskt taget alla krav
och är perfekta för att matcha till färgerna på andra
byggmaterial.
• Välj bland de många standardfärgerna och mer än
2000 NCS®©-färger (gäller fasadskivor)
• Flera färgtoner och strukturer (fasadskivor)

• Alla tänkbara hål och utsågningar, från fabrik med
exakt CNC-såg från din ritning eller beskrivning
• Alla typer av förborrningar för infästningar vilket
skapar ett prydligare slutresultat
• Fasade kanter och snedkapade hörn efter behov
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Cembrits teknik

Cembrits
recept

FIBRER ÄR SKILLNADEN

Fiberförstärkt cement är ett estetiskt, tåligt byggmaterial som är lika utmärkt till beklädnad utomhus
eller inomhus som till tak.
Tillsatsen med rätt typ av cellulosafiber, spetsad med en
gnutta välbeprövad, PVA-fiber till cementblandningen
skapar en unik kombination av tunn betong, teknisk
prestanda med enastående styrka. Resultatet är
mycket robusta och tåliga produkter.
Skivorna används i lättbyggnadsteknik som ger kostnadseffektivit byggande med lång hållbarhet.
CEMENT (65–80%)

Huvudsakligen en blandning av bränd kalksten
och lera som stelnar och härdar när den utsätts
för vatten

PVA (2%)

PVA-fibrer för armering och ökad styrka,
hållbarhet och flexibilitet

FYLLMEDEL (10–25%)

Främst passiva (det vill säga icke-bindande) material
(bland annat kalksten, kiselstoft och återvunnen
fibercement) gör blandningen lättare att bearbeta
och tillför speciella egenskaper

CELLULOSA (3–5%)

Förstärker produkten och gör den flexibel,
men framförallt optimerar de Hatschekprocessen
som används i tillverkningen

VATTEN

Tillsätts för att sätta igång processen
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Tillverkad
åt dig
Traditionellt produktionstänk grundar sig på en-storlekpassar-alla-strategi som ger stordriftsfördelar.
Cembrits anläggningar däremot är utformade och
organiserade för nästa generations produktion. Digitalt
styrda maskininställningar gör det möjligt att uppnå stordriftsfördelar trots individuell anpassning och variation.
Detta betyder att du kan beställa kapade, formade, prefabricerade, vinklade, borrade och speciallackerade
skivor precis enligt din design eller konstruktions- och
arkitektritning. Och precis så som din kund vill ha det.
Naturligtvis kan du även kapa skivorna ute på
byggarbetsplatsen.

Cembrits fabriker

Produkt

Tjeckien (Beroun)

Slates

Tjeckien (Sumperk)

Vågformade skivor

Finland

Funktionsskivor

Ungern

Fasadskivor

Polen

Vågformade skivor

För närvarande tillverkar dessa anläggningar tillsammans
mer än 25 miljoner kvadratmeter årligen.
Alla produktionsanläggningar inom Cembrit är certifierade
enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
Administration och FoU-arbete styrs från huvudkontoret i
Aalborg. Kundservice och teknisk rådgivning sköts lokalt,
i våra respektive länder.
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Optimerad
logistik
Produkten i all ära. Minst lika viktigt är hur vi tar den till dig.
Våra fibercementskivor tillverkas i egna avancerade, specialbyggda anläggningar i Europa. Det gör att vi har komplett kontroll
över hela logistikkedjan från råvaror och tillverkning till leverans.
Resultatet är att vi levererar våra skivor till din byggarbetsplats
med ett optimalt JIT-flöde. Dessutom åstadkoms stora kostnadsbesparingar eftersom allt är packat, märkt och förberett för snabb
och enkelt montage med minimalt antal mantimmar och nära
noll i spill.
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Cembrits kompetens
PERSONLIG SERVICE

Tillverkningssystem, digitala arbetsflöden och
produktens tekniska funktioner är inte tillräckligt.
Tyvärr kan alla råka ut för överraskningar och praktiska
störningar på en byggarbetsplats. Så är det bara.
Då betyder det mycket att kunna ringa eller mejla till
erfarna problemlösare.
PROBLEMLÖSNING PÅ HÖG NIVÅ

Vi på Cembrit har alltid fokuserat på fibercementbyggprodukter. Sannolikt har vi stött på de flesta
problem tidigare. Skulle något vara nytt, vet vi
säkerligen hur det går att lösa snabbt och på bästa
sätt för just ditt projekt.
Totalt är 1 100 människor i mer än 20 europeiska
länder redo att göra allt som krävs för att du och
ditt projekt ska lyckas. Vår kundservice är känd i
branschen för problemlösning på hög nivå.
Allt för att göra din dag bättre.
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Råd, service, reklamationer
och återvinning
VI SÄLJER KOMPETENS

GARANTIER OCH REKLAMATIONER

En produkt är ingenting värd om den inte backas upp av
kompetens.

Samtliga Cembrits produkter omfattas av garantier som
uppfyller marknadernas krav. Hör gärna av dig om du
eller dina kunder anser att det finns några problem med
produkterna. Vi lovar att göra vårt bästa för att lösa dem
och hitta bra sätt att hantera situationen.

Det Cembrit verkligen säljer är kompetens – alltså hjälp att
få ett bra resultat med fibercementskivor. Målet är att skapa
fördelar för din verksamhet, och att göra dina kunder
– och deras kunder, hyresgäster och användare – nöjda.
Som kund har du alltid tillgång till vår kompetens. Kostnadsfritt. Vi tror att det är skillnaden som gör skillnaden.

Detsamma gäller eventuella reklamationer eller leveransoch montageproblem. Cembrit är känt för mycket god
kundservice.
ÅTERVINNING, ÅTERBRUK OCH DEPONI

TILLSAMMANS SKAPAS DE BÄSTA LÖSNINGARNA

Har du idéer, frågor eller funderingar kring hur våra multifunktionella fibercementlösningar kan användas i ditt projekt,
så vänd dig direkt till våra experter.
Vi arbetar gärna tillsammans med dig för att hitta en lösning
för just ditt projekt. Kombinationen av Cembrits teknologi
och vår kompetens kan skapa oanade projekteffektiviseringar
och kostnadsbespararingar.
MONTAGET ÄR INTE SLUTET

Att montera en beklädnad eller väderskydd på en byggnad
är inte slutet på historien.
Oavsett hur tåliga Cembrits skivor än är, kan det alltid uppstå
olyckor, sprickor och oförutsedda händelser. Och de flesta
byggnader renoveras, byggs om för nya ändamål eller byggs
ut förr eller senare.
Våra experter hjälper dig att lösa praktiskt taget allt som kan
hända efter montaget. Det är bara att kontakta oss!

Vår inställning är knappast att leverera och glömma.
Vi är medvetna om att våra fibercementprodukter har en
begränsad livslängd. Visserligen är den lång, ofta allt ifrån
50 år och uppåt, men sedan måste de tas bort och kasseras
– och allra helst återvinnas – ansvarsfullt.
Nedmontering
Genom att helt enkelt ta bort
fästskruvarna kan våra fibercementprodukter tas bort
varsamt.
Återanvändning
Beroende på ursprunglig
användning kan nedmonterade
produkter ofta återanvändas
och återinstalleras – förutsatt
att de är hela.
Återvinning i slutet kretslopp
Finns monomaterialseparation
kan både lackade och olackade fibercementprodukter
pulveriseras och återvinnas i
tillverkningen av ny fibercement
(materialåtervinning).

Återvinning i öppet kretslopp
Finns monomaterialseparation
kan både lackade och olackade
fibercementprodukter återanvändas som stoppning och
fyllnadsmaterial i till exempel
underjordiska byggnadsverk,
vägbyggen och bullerskydd
(materialåteranvändning).
Deponi
Våra fibercementprodukter
är klassade enligt avfallskod
170101 (betong) i Europeiska
avfallskatalogen. Tack vare
det stora mineralinnehållet
kan resterna av fibercementprodukter samt restprodukterna
och avfallet från nedmonteringsoch rivningsplatser utan
problem eller förbehandling
läggas på klass 1-deponier.
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Det Cembrit verkligen säljer är kompetens
– alltså hjälp att uppnå mer med fibercementskivor. Målet är att skapa fördelar
för din verksamhet, och att göra dina kunder
– och deras kunder, hyresgäster och
användare – nöjda.
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Certifierade
standarder
CERTIFIERINGAR RÄKNAS

I moderna byggprojekt handlar materialval sällan bara om
kostnader eller bekvämlighet.
Det blir allt viktigare att kunna märka och spåra miljömässigt
ansvarsfulla material som dokumenterat uppfyller nationella
och/eller internationella standarder.
STANDARDISERADE KRAV

Våra fibercementprodukter omfattas av samtliga internationellt
erkända standardcertifieringar. Till exempel:
•
•
•
••

ICC-ESR (ICC)
Zulassung (INTE)
BBA Agrément certifikat (BBA)
Teknisk Godkjenning (SINTEF)
P-Märkning (SP)

• MK (ETA Danmark)
• QB-certifikat (QB/CSTB)
• EN 15804 Miljövarudeklarationer (IBU och BRE)

SKRÄDDARSYDDA KRAV

Behöver du eller dina kunder uppfylla andra certifieringar, till
exempel speciella nationella standarder eller särskilda miljökrav,
behöver du bara kontakta experterna på vår FoU-avdelning.
De tar hand om resten.
Likadant om du behöver specialprodukter för ditt projekt ska
uppfylla nya eller ovanliga standarder. Eller standarder som är
på gång.
DIGITAL DOKUMENTATION

Naturligtvis får du, dina kollegor och dina kunder tillgång
till all certifiering och dokumentation i lättanvända digitala
format.
Detta gäller även resultaten från testerna och provningar
som Cembrit gör för att undersöka och dokumentera våra
fibercementprodukters egenskaper.
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Digital
stomme
FRÅN PRODUKT TILL PROCESS

Tiden med ofunktionella byggprodukter, slarviga leveranser
och röriga, kaotiska byggarbetsplatser är sedan länge förbi.
Eller borde vara det.
Alla är – eller kommer snart att vara – sammanlänkade i ett
kostnadseffektivt, digitalt hanterat design- och konstruktionsflöde. Det gör att vi levererar rätt produkt, packad i
monteringssekvenser, till rätt adress och i rätt tid.
TILLVERKNINGSFÖRDELEN

Våra anläggningar i Tjeckien, Finland, Ungern och Polen är
försedda med digitalt styrda avancerade push-pull-linjer. Detta
skapar snabba genomloppstider och noggrann kvalitetssäkring.
En nyckelfunktion i den senaste teknologin i Cembrits anlägg
ningar är 3D CNC-skärning. Det betyder att du kan beställa
färdigskurna fibercementprodukter i praktiskt taget vilken
form som helst – alltså precis så oregelbundet, utsågat eller
mönstrat som din design eller kund kräver.
Genom att göra detta redan i tillverkningen – med noggrant
kontrollerade inomhusförhållanden och med precisionsskärmaskiner – skapas enorma möjligheter att spara pengar
på verktyg, arbetskraft, maskiner, utrymme och spill.
Allt levereras klart för omedelbart montage – färdigkapat,
förborrat och färdigt för användning på plats.

Fördelar med BIM
Du kan enkelt plocka in Cembrits skivor som 3D-objekt i
de flesta typer av digital modellering och projektering.
Den förtydligar också definitioner, kopplingar och
samspel mellan olika objekt i byggnadsprocessen.
Använd gärna de projekteringsverktyg för BIMmodellering som vi tillhandahåller gratis som en service.
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LOGISTIK – PACKAT FÖR ATT PASSA

Effektiv digital hantering av vår tillverkning, packning och
logistik ökar din, dina kunders och underleverantörers
effektivitet betydligt. Dessutom sparar det kostnader.
Cembrits skivor kan packas prefabricerade, märkta och i
monteringsfärdiga sekvenser, vilket gör dem klara för snabba,
enkla arbetsflöden med minimalt behov av justering på
byggarbetsplatsen.
Detta bidrar till att säkerställa nära noll i spill och minskar
drastiskt såväl antalet mantimmar ute på bygget som kostnaderna för sågar och andra, maskiner och flytt/lagring.
Vår logistikplanering innebär också att vi levererar exakt det
material som behövs enligt plan under i rätt tid, i rätt ordning
och i färdiga monteringssekvenser. Detta skapar stora
fördelar på byggarbetsplatsen och minskar kostnaderna.

LÅNGSIKTIG SÄKERHET

I framtidens allt mer digitaliserade värld blir spårbar produktID viktigt för förbättringar och ombyggnader, liksom för
rivning och avfallsprocesser.
Kan du snabbt och enkelt identifiera produkter och komponenter i byggnaden som du ansvarar för eller arbetar eller
bor i, blir det lättare att ersätta trasiga produkter och reparera
skador – om och när det behövs.
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Välj mellan plana skivor,
brädor och vågformade
skivor. Färgerna,
storlekarna, formerna
och ytorna hjälper dig
att skapa många
olika effekter.

En fråga
om val
FRÅN PRAKTISKT TILL SNYGGT

Alla praktiska, kostnadsbesparande och estetiska fördelar
gör att våra fibercementprodukter används inom alla
byggnadstyper – industrier, lantbruk, skolor, villor och
flerbostadshus – både i nybyggen och renoveringsprojekt.
Genom kombination av teknologi och kompetens ger
Cembrits skivor unika möjligheter att skapa lösningar
som förenar estetik och robusthet.
Produkterna är bland de bästa på marknaden när det gäller
kvalitet och hållbarhet. Det finns en mångfald färger,
strukturer och texturer att välja mellan, vilket gör att du kan
balansera samtliga parametrar för design, kostnader och
byggtekniska krav.
LÖSNINGAR FÖR VARJE PROJEKT

Cembrit erbjuder ett brett sortiment fibercementprodukter
för fasader, tak och innerväggar men även andra innovativa
lösningar.
Välj mellan plana skivor, plattor och vågformade skivor.
Färgerna, storlekarna, formerna och strukturerna hjälper
dig att skapa många olika effekter – subtil elegans, nytänkade
design eller praktiskt jordnära. Valet är ditt.
Utöver byggmaterialet levererar vi kompletta monteringssystem och andra byggtekniska lösningar. Vårt mål är att du
ska kunna förenkla ditt arbete samtidigt som du gör dina
kunder nöjda.

37

38

Delad
kompetens
Teknisk kompetens och praktisk erfarenhet av hur man bäst
använder den gör det möjligt att ta produktfunktioner till
allt högre nivåer.
För att du ska kunna uppnå mer i varje aspekt av dina designoch byggprojekt har du fri tillgång till vår kompetens. Det
gynnar din verksamhet och gör dina kunder – samt deras
kunder, hyresgäster och användare – nöjda.
Vår kunskap hjälper dig att:
• Vinna anbud
• Minska byggkostnader
• Lösa tekniska utmaningar
• Övervinna traditionella konstruktionsbegränsningar
• Uppnå det till synes omöjliga.
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Färgrikedom

Skräddarsytt för
varje projekt

TUSENTALS FÄRGER

Fasadskivor finns i många standard- och mer än 2 000
NCS®©-färger samt med olika strukturer och flera
färgintensiteter.
En liten guldgruva för dig som arkitekt eller designer!
Det finns spelrum att matcha färger eller skapa kontraster.
Fördelar:
• Frihet i färg
• Tusentals möjliga färgkombinationer
• Många effekter
• Öppnar upp för ny formgivning

SKRÄDDARSYTT PÅ BESTÄLLNING

Cembrits anläggningars mångsidighet och effektivitet gör
att du kan skräddarsy fibercementskivor i princip hur du vill
till ditt projekt.
Våra takprodukter finns i många former och format som lever
upp till de behov, önskemål och regler som traditionellt finns
i Europa.
Vi kan också skräddarsy fasadskivorna enligt dina idéer när
det gäller färg, form, mönster och mått. Cembrits produkter
kan även förberedas med förborrade hål och projektspecifika
förpackningar för snabb och enkel installation.

41

42

En magisk
blandning
YTTERLIGARE DIMENSIONER AV VISUELLA EFFEKTER

Cembrits produkter ger dig ytterligare dimensioner när det
gäller färg, struktur, mönster och textur – inomhus och utomhus.
De kan användas för praktiskt taget alla typer
av beklädnader.
Detta skapar utrymme för att blanda och matcha från en stor
palett av möjliga visuella effekter. Våra fibercementskivor är
perfekta när du vill ta nya spännande grepp om materialmixen.
Fördelar:
• Ökad designfrihet
• Mycket större möjligheter till skräddarsydda lösningar
• Hög nivå av individuell design, passar därför även
spektakulära projekt
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Charmen
med minimalt
underhåll
STÅR EMOT DET MESTA

Materialen i våra fibercementprodukter har ett högt pH-värde
som effektivt står emot alger, mögel och mossa samt organisk
missfärgning.
De är också exceptionellt vädertåliga och vattentåliga
– och måste inte målas om.
Fördelar:
• Minimalt underhåll
• Låga driftskostnader
• Lång livslängd
• Beständigt utseende
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Kostnadseffektiv
konstruktion
MER MED MINDRE

Våra fibercementprodukter kan användas som antingen
primärt eller sekundärt ytskikt.
Vanligtvis monteras de på enkla ventilerade standardstödramar
av trä, stål eller aluminium.
I många projekt är detta ett väldigt kostnadseffektivt sätt
att skydda en del eller alla yttre (eller till och med inre) ytor
på en byggnad, och därmed uppnå hög hållfasthet och
motståndskraft med förvånansvärt tunna och lätta skivor.
Fördelar:
• Låg byggkostnad totalt
• Låg montering- och installationskostnad per
kvadratmeter ytskikt
• Låga underhållskostnader
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Logisk
logistik
MER MED MINDRE

Cembrits produkter packas prefabricerade, märkta och i
monteringsfärdiga sekvenser, vilket gör dem klara för snabba,
enkla arbetsflöden med minimalt behov av justering på
byggarbetsplatsen.
Detta bidrar till att säkerställa nära noll i spill och minskar
drastiskt såväl antalet mantimmar ute på bygget som
kostnaderna för skärutrustning, maskiner och flytt/lagring.
Vår logistikplanering innebär också att vi levererar exakt det
material som behövs enligt plan till bygget i rätt tid, i rätt
ordning och i färdiga monteringssekvenser. Detta skapar
stora fördelar på byggarbetsplatsen och minskar kostnaderna.
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Digital
förflyttning
OMVÄLVNING ÄR DET NYA NORMALA

Många traditionella industrier har vänts upp och ned – eller
till och med lagts ner – på grund av den globala marknadens
rörlighet och de digitala omvälvningarna.
Vi har redan förflyttat Cembrits produkter och sett till att
de fungerar effektivt för det moderna, digitala sättet att
designa, planera och bygga.
Fördelar:
• Smidiga, välintegrerade arbetsflöden, vilket minskar 		
projektkostnaderna
• Färre fel och mindre avfall minskar de totala 			
byggkostnaderna
• Mindre arbetskraft och färre maskiner och verktyg
behövs på plats, vilket banar väg för att sänka 			
montagekostnaderna
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Let’s build better days
Överallt frågar människor
“Hur har din dag varit?”
Folk bryr sig om vad vi gör och hur vi känner.
Det finns bra dagar, vanliga dagar, utmanande
dagar och dagar man alltid minns. Det gäller
dig – och för alla som dagligen vistas i
byggnaderna som du varit med att skapa.
Låt oss satsa på fler bra dagar – och för att
göra dem bättre tillsammans.

cembrit.se

