
Cembrit Colourful design line

Add colour. Add life.  
Add your vision. 
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Cembrit Colourful design line är en serie 
uttrycksfulla fasadskivor som ger alla typer av 

byggnader en livlig karaktär. Var och en med en 
egen unik personlighet. 

Använd skivorna i finstämda harmonier eller i en 
djärv arkitektur. I elegans eller kraftfullt. 

Här finns möjlighet att fritt välja ditt utryck.  

Varje Colourful är utformad med hållbarhet i åtanke 
och för att ge fasaden en garanterat lång livslängd. 

Du kan välja ditt eget färgspråk eller spegla 
naturens färger.  

Add colour. Add life. 
Add your vision. 
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Cembrit Cover handlar om utseende
och om att skapa ett bestående första intryck.

Detta är skivan du skulle ta med dig på en premiär: 
Sprakande, men aldrig för mycket. Uttrycksfull, men 
med något viktigt att säga.

Med oändliga färgvariationer låter Cembrit Cover 
dig utforska och skapa alla arkitektoniska idéer och 
blir en konstant källa till livlig energi. Det är alltså 
perfekt för byggnader som skall inrymma lärande, 
skratt och liv.

Smälta in eller sticka ut?
Med Cembrit Cover kan du välja fritt. Utöver 
färgpaletten vi förberett kan du välja helt egen 
färg.

CEMBRIT COVER

It is life 
lived in 
colour.
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CEMBRIT SOLID

Cembrit Solid har färgen både genomfärgat 
inombords och extra på ytan.  

I denna skiva är färgen solid helt enkelt.  

Du får färgstarka val till din byggnad. Den 
genomfärgade kvalitén gör att skivkanten har den 
rätta färgen. 

Små repor och märken blir nästan osynliga. Fasaden 
kommer behålla sitt starka men finstämda uttryck 
under åren som kommer.  
Utöver färgpaletten kan du välja egen färg.

Always beautiful. Always the same.

It will never  
let you down.

S 030

S 071

S 101

S 131

S 151

S 191

S 212

S 282

S 334

S 353

S 515

S 525

S 606

S 616

S 656

S 676

S 747

S 757

FA SA D 7



T 030

T 111

T 171

T 242

T 262

T 515

T 020

T 101

T 161

T 252

T 373

T 505

T 626

T 737

T 383

FA SA D8



CEMBRIT TRANSPARENT

Cembrit Transparent är tidlös och förfining på ett 
bräde: Ett yttre utformat för att imponera. En insida 
skapad för att bestå.

Denna  skiva talar till sinnena med sin eleganta 
charm - och den behöver inte ropa för att få sin 
uppmärksamhet.

Den transparenta ytan låter dig se skivan och 
avslöjar den robusta kärnans sanna karaktär. En 
genomfärgad skiva med fibercementens speciella 
utseende och med sina naturegenskaper helt 
tyglade.

En fasadskiva som helt enkelt utstrålar stil och inte 
låter sig påverkas av tiden.

It is rugged  
elegance. 
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Colour your life.
Colour your thinking.
Cembrit Colourful design line ger en räcka 
kombinationsmöjligheter att välja mellan. Skivorna 
kan blandas och mixas – de är Cembrit Cover, 
Cembrit Solid och Cembrit Transparent.

Lekfulla kompositioner av fasadskivor med 
dekorativa mönster kan skapa överraskning eller 
sätta fart på fantasin. Stora byggnadskroppar 
kan visuellt delas upp få en mänskligare skala. 
Byggnader kan få en helt egen identitiet vilket 
skapar tillhörighet och en livlig yttre miljö.
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Cembrit Transparent
Cembrit Transparent fasadskiva som kombinerar den 
naturligt nyanserade texturen och lång hållbarhet med 
sin skyddande men genomskinliga lack.  Pigmenteringen i 
fibercementskivan avslöjar och framhäver fibrerna och de 
andra råmaterialen som ger skivan dess styrka och karaktär. 
Den extremt hållbara och transparenta ytbehandlingen 
skyddar skivan och ger den ett mjuk yta och långt liv.

Cembrit Cover
Cembrit Cover är speciellt lämplig när du föredrar starka 
färger och vågade uttryck. 
Den cementgrå fibercementskiva är helt täckt av 
vattenbaserad akrylatlack. Vi har 26 standardfärger och 
mer än 2000 NCS®© kulörer att välja bland. 

Cembrit Solid
Det speciella med Cembrit Solid är att skivorna har samma 
färg helt igenom.  Varje basskiva är matchad med den 
heltäckande färgen i stark och motståndskraftig färg.  Det 
betyder att färgen du väljer kommer synas på såväl ytan 
som alla kanter, ursparingar och hål. 

Egenskaper

Cembrit Cover
Längd 2500/3050mm
Bredd 1192/1250mm
Tjocklek 8mm
Densitet 14.2 kg/m2

Genomfärgad Nej
 

Egenskaper

Cembrit Solid
Längd 2500/3050mm
Bredd 1192/1250mm
Tjocklek 8mm
Densitet  14.2 kg/m2

Genomfärgad Ja
 

Egenskaper

Cembrit Transparent
Längd 2500/3050mm
Bredd 1192/1250mm
Tjocklek 8mm
Densitet 14.2 kg/m2

Genomfärgad Ja
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Mixing colours 
of your choice.
Every Cembrit Colourful 
facade board adds a 
vibrant look to your 
building design. 
Bring your architectural 
statement to life with 
the facade boards 
from Cembrit.
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The natural 
choice.
– with 
exceptional 
durability.
Cembrit Colourful design line är en serie utrycksfulla fasadskivor med i 
princip helt underhållsfri fibercement. 

Fibercementskivor  är naturprodukter tillverkade av cement, 
vatten, mineraler och fibrer – och bidrar till utvecklingen av  
lättbyggnadstekniken runt om i världen genom sina robusta och 
långlivade egenskaper och med sina utrycksfulla kvaliteter. 

Varje skiva har utvecklats för att vara:
• Hållbar – motståndskraftig mot fukt, smuts och slitage.
• Brandsäker – för att skydda människor och tillgångar
• Underhållsfria– problemfria
• Ytbehandlade– motståndskraftiga mot mögel och påväxkt 

CEMENT KALKSTEN & PVA CELLULOSA VATTEN
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Färg i arkitekturen är viktigt inte minst i det 
offentliga rummet för att skapa platser med identitet 
och påverkar också våra sinnen.  
Fasadskivor ur Cembrit Colourful design line främjar 
trivsel och lärandet. Medvetna färgval av kulörer kan 
faktiskt påverka hur mottagliga både barn och vuxna 
blir för intryck. Det finns t ex studier som visar att 
färgen grön kan förstärka inlärningsförmågan
 

Colours  
communicate. 
Inspire 
creativity.
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Cembrit Colourful design line omfattar både den 
iögonfallande färgpaletten och de eleganta och 
mer subtila färgvalen. Kombinationen av pråliga 
och sofistikerade färger eller de valda tonade 
nyanserna - kombinationerna är oändliga. Det är 
fritt fram att välja.

Colourful 
elegance.
Sophisticated 
and flashy. 
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Boligforeningen Vesterport
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Mångfald och variation var viktiga nyckelord när 
bostadsrättsföreningen ‘Vesterport’ utvecklade  
‘Fladstrandsparken’ i Frederikshamn, Danmark. 
Redan från starten var tanken att skapa ett 
spännande bostadsområde med upplevelser runt 
varje hörn.
Med fasadskivor i olika färger och format 
i kombination med trä skapades fyra nya 
bostadsområden. Och grundidén gör sig påmind 
genom de varierade intrycken runtom i området. 
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Boligforeningen Vesterport
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Don’t think it. 
Visualise and sample it. 
Testa vårt nya visualiseringsverktyg och få en bild av 
hur ditt nästa projekt kan se ut. Upptäck vårt breda 
utbud och lek med olika kulörer och skivtyper på 
cembrit.se – där du även kan beställa prover på 
skivorna du är intresserad av. 

cembrit.com/visualiser

Den ventilerade fasaden

Cembrits fasadskivor tillför inte bara personlighet och 
kvalitet. De är dessutom det perfekta ytskitet på en ventilerad 
fasad. En ventilerad fasad minimerar temperaturväxlingarna i 
väggen genom året. Solens värme reflekteras bort från 
byggnaden på sommaren, och isoleringen bakom 
fasadskivorna reducerar värmeförluster vid lägre 
temperaturer. Samtidigt hjälper den naturliga ventilationen i 
luftspalten till att torka upp kondens.

Den ventilerade fasaden har flera fördelar:

• Skyddar den bakomliggande konstruktionen mot väder 
 och vind
• Dränerar bort vatten från konstruktionen
•   Lättvikts-fasad ger energieffektiv design
•   Tunnare ytterväggar tack vare fasadskivans tjocklek
•   Många designmöjligheter och variationer i placering av  
 skarvar samt hur man vänder på skivorna
•   Minimalt underhåll
•   Lång livstid 
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Montage 
och system

Montering på aluminium/stål

Montering på trä

BIM
Du hittar våra nya BIMobjekt på 
cembrit.se

GARANTIER
Mer information om Cembrits garantier 
finns på vår hemsida.

MONTERING
Ladda ner våra senaste 
monteringsanvisningar och 
fasadsystem på cembrit.se
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B SA B  K B B

U P P DAT E R I N G  S E :  C E M B R I T . S E

Cembrit AB   Box 42013    T +46 (0)8 506 608 00
www.cembrit.se   Västberga allé 5, 10 tr   E info@cembrit.se
     126 12 Stockholm

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. Med 
oss får du en unik partner.


