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CEMBRIT PATINA SIGNATURE

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

Cembrit Patina Signature P 545

Cembrit Patina Signature P 070

Färger
Cembrit Patina Signature

Cembrit Patina Signature

Egenskaper

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

Yta                             Naturlig slipad/sandblästrad 

P 020 P 050

P 222

P 070

P 545

Cembrit Patina Signature är en blandning av vår 
populära Patina Original och den rustika Patina 
Rough som tillsammans erbjuder en ny design 
baserad på lång tids användning och trygg kvalitet.  

Ditt möster kan blästras in i ytan på två olika sätt. 
Välj om den slipade släta skall friläggas eller om det 
är den blästrade som skall friläggas. Vad speglar din 
kreativa vision bäst?

Alt 1: Patina Rough får dominera i bilden närmast.
Alt 2: Patina Original dominerar, ger ljus bakgrund.
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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.  Dessa går även att 
beställa via produktprov@cembrit.se
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Uppdatering se: cembrit.se

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    och produktprov@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. Med 
oss får du en unik partner.


