Skifer i fibercement
En smuk og holdbar løsning
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Enkelhed

fremhæver bygningens arkitektur
Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af
elegance og enkelhed. Du får et tag, der fremhæver kvaliteten i
bygningens arkitektur, og du får et tidløst tag, der beholder sit
flotte udseende langt ind i fremtiden.
Skiferpladerne fås både med glat overflade eller med struktur,
og deres stramme form lægger på fornem vis op til smukke og
utraditionelle løsninger.

Styrke

holdbart og vejrbestandigt
Skifertage kendt verden over
Skifer – hvad enten det drejer sig om naturskifer eller fibercement – er et af verdens mest benyttede materialer til tagdækning. Skifer anvendes på alle typer af bygninger lige fra statelige,
klassiske bygninger til byggeri i moderne og stilren arkitektur.
På grund af skifertagets formsmukke og stilistiske flader foretrækker mange arkitekter at anvende skifer, når der skal vælges
tagdækning til moderne projekter. Desuden er skifer i fibercement et let og fleksibelt materiale, hvilket gør det nemt for
håndværkeren at arbejde med.
Med skifer i fibercement kan man derfor enkelt og hurtigt opnå
en smuk beklædning af både store og små tagflader.

Holder til vind og vejr
Et skifertag i fibercement er ekstremt modstandsdygtigt overfor
årets skiftende vejrforhold og andre ydre påvirkninger. Mange
husejere kender problemet med grønne bevoksninger på taget.
Vores skifer er overfladebehandlet, hvilket reducerer dette
problem betydeligt.
Med store udsving i temperaturen fra sommer til vinter, og med
påvirkning fra både sol, sne og regn, skal et tag i Danmark kunne
modstå mange belastninger. Skifer i fibercement er meget robuste, og er derfor som skabt til det omskiftelige danske klima.

Flexibilitet
og individuelle løsninger

Mange muligheder
Når du vælger et skifertag får du mange muligheder for at skabe
netop den løsning, der passer bedst til din smag og boligens
størrelse og arkitektur.
Skifer fås i grå eller sortblå, og harmonerer smukt med næsten
alle former for facader. Du kan vælge mellem diagonale eller
rektangulære skiferplader. Samlet set får du dermed mulighed
for at give huset dit helt eget individuelle præg, hvad enten du
foretrækker det klassiske eller det moderne.
Westerland – skifer m. struktur
Ønsker du et tag med alle de gode egenskaber, som skifer i
fibercement tilbyder, men med et mere naturligt og rustikt præg,
kan du vælge den flotte Westerland skifer.
Westerland skifer har et karakterfuldt udseende, der ligner kløvet naturskifer. Den fremtræder med en smuk præget overflade
og knækkede kanter. Med et Westerland skifertag i Fibercement
får du det bedste af to verdener: holdbarhed og styrke kombineret med det naturlige rustikke præg.

Bølgeplader på facaden
Eternit bølgepladernes stærke produktegenskaber og ærlige udtryk har i stigende omfang fået kreative arkitekter til at anvende
dem til en lang række formål. Ud over tagbeklædning anvendes
den rolige og smukke bølgeprofil ofte som et dekorativt og
funktionelt element på facader - både i forbindelse med nybyg
og renovering.
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1)

Farver
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1) Afhængig af tagets konstruktion / behovet for overlapning
Til samtlige varianter af skifer i fibercement leverer Cembrit et komplet program omfattende alt fra undertag til rygningsstykker og taghætter

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderneproduktionsfaciliteterhos vores søsterselskaber i flere europæiske
lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv
samarbejdspartnerfor både private og professionelle bygherrer.
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.

Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon

99 37 22 22

Telefax

98 13 40 56

E-mail

info@cembrit.dk

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.
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