Cembrit Small Module
Fasadskivor i moduler för kreativa uttryck
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Cembrit Small Module

Alla praktiska, kostnadsbesparande och estetiska
fördelar gör att Cembrits fasadskivor av
fibercement används inom alla byggnadstyper
och storlekar på projekt. Flexibla och brandsäkra
lösningar gör att skivorna även förekommer flitigt
i undertak ute, inklädnader av takfot, undersida
balkonger, som balkongavskärmningar och på
många andra fasaddetaljer. För att ge ytterligare
flexibilitet och nya designmöjligheter finns nu
Cembrit fasadskivor i nya färdiga mindre format.
Varför små modulformat?
Precis som namnet skvallrar om är Cembrit Small
Module skivorna helt enkelt mindre versioner av
våra fasadskivor. Skivor i mindre format är betydligt
smidigare och lättare att montera och hantera.
Oändliga möjligheter
Små format i moduler ger också nya och enkla sätt
att skapa mönster. Cembrit Small Module skivorna
monteras precis som de övriga så det är fullt
möjligt att kombinera dem med sina större syskon.
Inspireras och skapa nya mönsterkombinationer och
blanda typer och färger i oändlighet...
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Färdigkapat från lager
Cembrit Small Module skivor finns i 15
standardfärger med matchande tillbehör som
ger estetiska och kompletta systemlösningar.
Alla detaljer finns i monteringsanvisningar och
fasadsystem på cembrit.se

Fint på alla hustyper
Oändliga designmöjligheter
Modulsystem
Smidig på bygget
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Ett tillägg till din designpalett
Färg, ton och ytans textur är kanske de tre viktigaste visuella verktygen i arkitektens designpalett. Bredden i
Cembrits sortiment av fibercementskivor gör det möjligt att utmana och skapa fasader med unik identitet.

Cembrit Cover

Cembrit Patina

Cembrit Cover är perfekt om du föredrar starka
färger och djärv design. Den naturligt grå basskivan
av fibercement täcks helt av ett lager vattenbaserad
akryllack.

Cembrit Patina har en naturlig yta. De är genomfärgade och slipade, kryddade med en naturkraft. Detta
ger ofta olika natureffekter med liv i ytan. Ibland är
det ett diskret mönster, ibland bara skiftningar över
fasaden. De åldras också med personlighet och värdighet allt eftersom dagar blir till år. Tid ger patina.

Av de totalt 26 st färgerna finns 5 st i Cembrit Small
Module sortimentet. (På beställning kan övriga och
även mer än 2000 NCS®©-färger fås).

Cembrit Solid

Av de totalt 11 st färgerna finns 5 st i Cembrit Small
Module sortimentet. (På beställning kan även övriga
fås).
Notera! Slipriktningen i skivytan påverkar hur färgen
upplevs på fasaden när formaten vrids.

Det speciella med Cembrit Solid är att de är genomfärgade. Varje grundfärg matchas av en heltäckande
målad yta i spännande och tålig färg. Väljer du Cembrit
Solid för att ge en fasad en särskild färg, har alltså
fasadskivornas alla ytor samma färg. Även i utsågningar eller förborrade hål.
Av de totalt 17 st färgerna finns 5 st i Cembrit Small
Module sortimentet. (På beställning kan övriga och
även mer än 2000 NCS®©-färger fås).
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Cembrit Small Module
Måtten

292x1192

Tjocklek
Storlekar

592x1192
292x2392

8mm
292x1192mm
592x1192mm
292x2392mm
592x2392mm
592x2992mm

592x2392

592x2992

Färger
Cembrit Patina

Cembrit Cover

Cembrit Solid

P 020

C 010

S 030

P 050

C 060

S 071

P 070

C 160

S 101

P 222

C 210

S 191

P 545		

C 360

S 212

OBS! De tryckta kulörerna i denna färgkarta kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se
eller ring 08-506 608 00. På begäran kan Cembrit Small Module också fås i alla typer av Cembrit fasadskivor.
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Öändliga möjligheter att komponera mönster
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Ett komplett sortiment av
fasadskivor med fin finish.
Cembrits aluminiumlister
skapar en fin helhet och ger
god funktion såsom täthet &
vattenavledning mellan skivor
och avslutningar.
De finns i olika färger och kan
specialbeställas i matchande
färger.

Tillbehör

Cembrit Fasadskruvar
SCR-W 4,5x36

Cembrit sågklinga 160/20

Gummiremsa 30/90 mm EPDM svart

Borr, hårdmetall

Cembrit Ytterhörnslist
Y12x13x33 ALU lackerad aluminiumprofil

Cembrit Ytterhörnlist Spets
Y17x20x20 ALU lackerad aluminiumprofil

Foglist, horisontell
H10x16x45 ALU

Foglist, horisontell/vertikal
HV5x40 ALU aluminiumlist för ”osynlig”
sammanfogning av paneler

Cembrit Muslist
28x28x0,9 mm start-/ändprofil i stål för
paneler och brädor

Foglist, horisontell
H9x10x35 ALU
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Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se
cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus.
Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på
byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får
en unik partner.

