
Add the authentic.
Add your vision. 

Cembrit Patina design line



Cembrit Patina design line är en kollektion 
naturliga och autentiska fasadskivor med unika 
egenskaper. Varje fasadskiva är lika individuell 

som naturen själv. Den har subtila variationer och 
patinerar allteftersom årstiderna kommer och går 

och tiden passerar. Aldrig färdig. 
Alltid uttrycksfull. 

Cembrit Patina design line berättar inte bara 
historien om arkitektens vision och hantverkarens 

skickliga arbete, utan även om det liv som levs i och 
omkring byggnaden.  

Därför är den det naturliga valet när ambitionen 
är att skapa en byggnad där fasaden mognar i takt 
med att byggnaden åldras - utan att kompromissa 

med den estetiska visionen. 
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Anything
but ordinary.

Byggnadsindustrin utvecklas. 
Varför inte låta din fasad göra det också? 

Möt en fasadskiva som må vara en standardprodukt, 
men ändå är allt annat än vanlig. En pålitlig produkt 
som du kan räkna med år efter år. Den kommer i 
naturliga och tidlösa kulörer. Den får en vacker 
patina med tiden. Den utvecklas och förändrar 
byggnadens uttryck. 
Och i en tid när alla eftersträvar något naturligt och 
äkta så är Cembrit Patina Original “the real deal”. 
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Smooth on 
the outside. 
Tough on 
the inside.
Varför smälta in när du kan vara unik?
Det är tanken bakom Cembrit Patina Rough. 

Bakom den råa och sandblästrade ytan finns en tålig kärna
av fibercement av hög kvalitet, och varje skiva
skapas för att vara unik.  Subtila variationer i färg 
och textur adderar till det livfulla uttrycket – men 
framförallt ger de karaktär. 

Och även om Cembrit Patina Rough är en 
en unik produkt i sig så är den inte alltid bäst i sin 
ensamhet. Den trivs bra i samspel med till exempel 
Cembrit Patina Original-skivor på fasader, där den blir det 
perfekta sättet att lyfta och framhäva vissa delar.  
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CEMBRIT PATINA INLINE

Förändring kan ta tid. Men ibland behöver man bara 
en dag. Cembrit Patina Inline har samma starka 
egenskaper som resterande Patina design line: 
fibercementens styrka och hållbarhet. Den vackra 
patineringen över tid och det naturliga uttrycket. Men 
det slutar inte här. Linjära, infrästa spår i skivan tillför 
karaktär och djup till byggnaden - och adderar en unik 
och lekfull skuggeffekt allteftersom dagsljuset vandrar 
över fasaden. Patina Inline är valet för dem som 
verkligen vill att byggnaden ska vara levande över tid.

Walking the 
line between 
shadow 
and light.
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CEMBRIT PATINA SIGNATURE

Turn your 
building 
into your 
canvas.
Lägg till ditt egna mönster och formspråk.
Fånga uppmärksamhet. 
Provocera. Inspirera. Ändra perspektiv. 
Gör det stort eller bara med subtila tillägg. Med Cembrit 
Patina Signature är konceptet, valet och formgivningen 
helt din egen. Och ingenting står mellan din idé och ett 
resultat som står ut.

Din kreativitet får nu fritt utrymme så att du kan 
använda fasaden som din duk. Teckna ditt uttryck. Och få 
bestående intryck.

Det är dessutom enkelt att återuppliva befintliga fasader 
till deras tidigare glans. Eller få din drömvision ner till 
minsta detalj att teckna av sig på fasaden. Bokstavligen 
sätta din idé, din estetik, din signatur på fasaden.

Add personality. Add Signature. 
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Mixing 
personalities.
Varje Cembrit 
Patina-skiva 
adderar karaktär 
till din byggnad. 
Och när de används 
tillsammans så 
berättar de en  
komplett historia.
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The natural 
choice.
– with 
exceptional 
durability.
Cembrit Patina design line är en kollektion genomfärgade fasadskivor
tillverkade av så gott som underhållsfri fibercement. 

Fibercement är en naturlig produkt tillverkad av cement, vatten, mineraler 
och fibrer – och den förändrar sättet vi designar och bygger fasader över hela 
världen tack vare sina hållbara och uttrycksfulla kvaliteter.  

Varje skiva är gjord för att vara:
• Unika – med subtila variationer i ytans textur
• Hållbara – står emot fukt, smuts och slitage
• Brandsäkra – för att skydda liv och tillgångar
• Underhållsfria – problemfria
• Ytbehandlade – för att motstå svamp och mögel
• Föränderliga – genom att patinera med tiden

 Cembrit Patina Signature P 070

CEMENT SAND OCH 
MINERALER

CELLULOSA VATTEN
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Cembrit Patina design line-skivorna har sina 
likheter, men är samtidigt individuella. Alla 
patinerar i kulör över tiden, men varje skiva har 
små variationer i struktur och yta. Något som 
efterfrågas av arkitekter och beställare som 
letar efter ett karakteristiskt utseende och äkta 
uttryck.  Varje skiva har sin egen personlighet. De 
är unika, de förändras med tiden – och häri ligger 
hemligheten bakom hur de fortsätter ge fasaderna 
ett levande uttryck - år efter år. 
 

Change 
is good. 
It adds
character.
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P 020

P 050

P 050

P 222

P 222

P 313 P 323

P 565 P 626

P 333

P 343

De tryckta kulörerna i denna färgkarta kan skilja sig från produkternas. Hör av dig till 
produktprov@cembrit.se för färgprover.

Färger
Cembrit Patina Original

Cembrit Patina Rough
Cembrit Patina Inline
Cembrit Patina Signature

Cembrit Patina design line Egenskaper

Cembrit Patina Original, Cembrit Patina Rough och 
Cembrit Patina Signature
Längd 2500/3050mm
Bredd 1192/1250mm
Tjocklek 8mm
Vikt 12.4 kg/m2

Yta, Patina Original Slöt slipad  
Yta, Patina Rough Sandblästrad
Yta, Patina Signature Slät slipad/sandblästrad
 

Cembrit Patina Inline
Längd 2500/3050mm
Bredd 1192/1250mm
Tjocklek max 9.5mm 
Tjocklek i fräst spår 8mm
Vikt 14.1kg/m2

Yta Linjära frästa spår
 

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE

CEMBRIT PATINA SIGNATURE

P 070

P 070

P 020

P 545

P 545
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Cembrit Patina Inline
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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 

Montage 
och system

Montering på trä

Montering på aluminium/stål

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

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. 
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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.


