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Fibercement – frihed til dit byggeri
alle Cembrits byggematerialer produceres i fiber-
cement, der er et stærkt og modstandsdygtigt 
materiale. Igennem årtier har fibercement vist sig 
at være velegnet som byggemateriale, og har i 
de seneste år vundet endnu mere udbredelse til 
alle typer bygninger. Det skyldes bl.a., at fiber- 
cement på én gang er særdeles holdbart og sam-
tidig vedligeholdelsesfrit. som navnet antyder, 
består fibercement hovedsageligt af cement, der 
ved blanding med fibre opnår en langt højere 
styrke end man eksempelvis kender fra beton. 

Modstår det danske vejr
Uanset om fibercement anvendes til tag eller 
facade, så leverer materialet optimal beskyttelse 
mod skadevirkninger fra skiftende vejrforhold. 
Beskyttelsen gælder også mod angreb fra råd og 
svamp, og på længere sigt kan det spare dig for 
besværlige og dyre reparationer og ikke mindst 
medvirke til et godt og sundt indeklima. 

Praktisk og kreativt
når du vælger byggematerialer af fibercement, 
får du ikke kun glæde af materialets mange fine 

egenskaber, du får også et fleksibelt materiale, 
der gør det lettere for dig at realisere de kreative 
arkitektoniske løsninger, du drømmer om. såvel 
tilpasning som håndtering er enkelt og ligetil, og 
det betyder i sidste ende en bedre byggefinish. 

Kvalitet med garanti 
samtlige af Cembrits produkter er omfattet af 
købelovens almindelige bestemmelser, men her-
udover er Cembrit skifer, Cembrit bølgeplader 
og Cembrit plane plader omfattet af den 15-årige 
Cembrit Garanti.

cembrit - en af europas førende
Cembrit a/s er et datterselskab i den interna-
tionale Cembrit gruppe, der i dag omfatter 14 
søsterselskaber fordelt over hele Europa. Cembrit 
gruppen er Europas førende inden for byggemate-
rialer i fibercement, og med et komplet produkt-
sortiment til såvel tag som facade er Cembrit en 
stærk partner for alle, der har ambitioner om et 
godt byggeri.

Kære læser, 

tak fordi du søger inspiration til dit byggeprojekt hos Cembrit. når du vælger byggematerialer til 
din helårs- eller fritidsbolig, er der mange krav, der skal opfyldes. Først og fremmest er der love 
og bestemmelser, der skal overholdes, men derudover har du formentlig nogle ønsker til bygge-
materialernes kvalitet, pris, udseende og ikke mindst holdbarhed. 

på de følgende sider giver vi inspiration til, hvordan du kan bruge byggematerialer fra 
Cembrit i dit byggeprojekt. Vi viser også eksempler på, hvordan andre før dig har 
realiseret byggedrømme ved hjælp af rådgivning og produkter fra Cembrit. 

God fornøjelse.  

Cembrit
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Gennemfarvet
       facadeplade med mat overflade

cembrit PLaN

Cembrit pLan er en stærk, vejrbestandig 
facadebeklædning med en karakteristisk og 
naturlig mat overfladefinish. Cembrit pLan 
er gennemfarvet og fås i en palette af fire 
attraktive og gensidigt matchende farver.

I forbindelse med fremstillingsprocessen 
får Cembrit  pLan tilført en unik impræg-
nering, der gør materialerne både fugt- og 
smudsafvisende. når du bruger Cembrit 
pLan, får du derfor en facade, der bevarer 
dens attraktive finish i både tørt og vådt vejr.

Cembrit pLan er fremstillet af naturlige 
materialer og fremstår med et naturligt og 
nuanceret præg, som den man kender fra 
rene naturprodukter.

Som plader og brædder
Cembrit pLan fås i flere formater både  
som plader og brædder - altid klar til mon- 
tage. og hvis standardformaterne ikke pas-
ser, er pladerne nemme at tilpasse efter de 
ønskede mål. 
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Facade

Mange anvendelsesmuligheder
Cembrit pLan plader er populære som 
facadebeklædning, fordi pladerne effektivt 
beskytter mod skiftende vejrforhold, og 
fordi pladerne tilfører bygningen et elegant 
touch. 

samme gode egenskaber opnår du med 
Cembrit pLan brædder, der blandt andet 
er populære som gavl, stern og under-
beklædning ved tagudhæng. også når car-
porten, redskabsrummet eller legehuset 
skal beklædes, er Cembrit pLan et godt 
alternativ til træ.

Farver inspireret af naturen
når du vælger Cembrit pLan, kan du vælge 
mellem fire smukt afstemte farver, der alle 
er inspireret af naturens egen farveskala.  
Farverne er udvalgt, så de indbyrdes harmo- 
nerer og så de på smukkeste vis kan kombi-
neres med andre naturlige byggematerialer, 
såsom tegl, træ og glas.

Farvepaletten giver rige arkitektoniske mulig-
heder, ikke kun i forbindelse med nybyggeri 
af helårs- og fritidshuse, men også ved reno- 
veringsopgaver, hvor den naturlige, matte 
finish klæder et ældre byggeri.

FarveSKeMa

Perle Sand

GranitFlint

Gennemfarvet Farver
Format 

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit PLAN Ja 4
1200 x 2500
1200 x 3050

6 og 8

Cembrit PLAN brædder Ja 4

2500 x 150
2500 x 200
2500 x 250
2500 x 300

6

Med det omfattende tilbehørs- 
program til Cembrit PLAN 
kan du gøre monteringsar-
bejdet lettere, opnå længere 
holdbarhed og få en endnu 
flottere finish. Du kan bl.a. 
vælge indfarvede skruer og 
profiler i pladernes farver.

TiLbeHør



Color Front opal er en gennemfarvet fiber- 
cement plade, der har fået to lag stærk over- 
fladelak. resultatet er en eksklusiv facade-
plade med en ensartet, lakeret overflade  
og en imponerende flot finish. overflade-
behandlingen er semi-transparent, og det 
betyder, at strukturen i fibercementen 
træder frem og tilfører pladen et naturligt 
udtryk. Med Color Front opal på facaden 
fremstår byggeriet stilsikkert og indbydende.  

Uanset ændringer i fugtpåvirkning, skifter 
Color Front opal ikke karakter, men be-
varer derimod sin smukke og ensartede 
overflade. 

Kompromisløs kvalitet
Color Front opal er det perfekte valg til 
byggerier hvor materialekvalitet og inspi-
rerende arkitektur prioriteres højt. pladen 
bevarer sin smukke overflade år efter år, 
idet den stærke overfladelakering effektivt 
forhindrer fugt og snavs i at trænge ind i 
pladen. Den snavs, der sætter sig på over-
fladen, regner enten væk af sig selv, eller 
kan let vaskes af. 

pladen er desuden modstandsdygtig over 
for lettere slag og stød, hvorfor den også 
er velegnet til byggerier, hvor mennesker 
færdes og lever et aktivt liv. 
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color Front Opal

Eksklusiv facade
       Gennemfarvet med transparent lak



Color Front opal kræver stort set ingen 
vedligeholdelse, og pladen skal aldrig males. 
samtidig er Color Front opal gennemfarvet, 
og det betyder, at eventuelle ridser og skram- 
mer i overfladen kun skæmmer minimalt.
Color Front opal er populær som beklæd-
ning på facader og gavle, men den anvendes 
også til en lang række dekorative formål.

vælg mellem to farver
Color Front opal fås i de farver, dybsort 
og sortgrå. Dybsort fremstår halv-blank, 

hvilket giver en ekstra glød og dybde i 
farven. sortgrå fremstår med en halvmat 
finish. 

Color Front opals eksklusive farveskala er 
udvalgt til at kunne komplimentere en lang 
række andre byggematerialer og derved 
kunne indgå i spændende arkitektoniske 
løsninger. til helårs- og fritidshuse er pladen 
perfekt til alt fra facader til gavlpartier mv.

Med det omfattende tilbehørs- 
program til Color Front Opal 
kan du gøre monteringsar-
bejdet lettere, opnå længere 
holdbarhed og få en endnu 
flottere finish. Du kan bl.a. 
vælge indfarvede skruer og 
profiler i pladernes farver.

TiLbeHør
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Facade

Gennemfarvet Farver
Format 

mm
Tykkelse 

mm

Color Front Opal Ja 4
1230 x 2530
1230 x 3030

8

Dybsort Sortgrå

FarveSKeMa



cembrit Metro

UrBannatUrE seriens mest urbane univers hedder Metro. 
Det består af klassiske grå fibercementplader med en fulddækkende 
lak i en serie med moderne farver - alle inspireret af Europas mest 
dynamiske metropoler. alle farver er fuldt nCs kompatibel, har høj 
glans og en meget fin vejrbestandighed.

Vælg din stil blandt 18 stærke Metro farver.

Cembrit Metro      
        Fulddækkende lak med høj glans
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FarveSKeMa

Hamburg 101 Barcelona 104Madrid 102 Athens 105

Naples 116
Copenhagen  
113 Istanbul 114 Stockholm 117

Geneva 103 Lyon 106

Oslo 107 Helsinki 110

Riga 115 London 118

Berlin 108 Dublin 111Nuuk 109
Amsterdam  
112

Gennemfarvet Farver
Format  

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit Metro Nej
18 +  
NCS

1200 x 2500
1200 x 3050

8

Facade

Med det omfattende tilbehørs- 
program til Cembrit Metro 
kan du gøre monteringsar-
bejdet lettere, opnå længere 
holdbarhed og få en endnu 
flottere finish. Du kan bl.a. 
vælge indfarvede skruer og 
profiler i pladernes farver.

TiLbeHør
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cembrit edge

Cembrit Edge er et møde mellem fibercementens ru karakter i sin klassiske 
grå udformning og en halvgennemsigtig lakering i en serie sarte farvetoner 
inspireret af naturens elementer. Det raffinerede møde mellem cementens 
grå og de sarte farver skaber en række rolige og poetiske facadeplader - 
med kant.

Vælg din stil blandt 12 afdæmpede Edge farver. 

Cembrit Edge      
       råt og sart med halvgennemsigtig lak
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FarveSKeMa

Stream 201 Volt 202

Camou 207

Flux 203 Fuel 204 Aero 205 Cement 206

Hydro 208 Spark 209 Jet 210 Steel 211 Charcoal 212

Gennemfarvet Farver
Format  

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit Edge Nej 12 
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Facade

Med det omfattende tilbehørs- 
program til Cembrit Edge 
kan du gøre monteringsar-
bejdet lettere, opnå længere 
holdbarhed og få en endnu 
flottere finish. Du kan bl.a. 
vælge indfarvede skruer og 
profiler i pladernes farver.

TiLbeHør
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cembrit True

Cembrit true består af gennemfarvede fibercementplader med en transparent 
lak. true seriens farver er inspireret af den storslåede natur på kloden og har 
navne fra markante geografiske pejlemærker. Cembrit true præsenterer den 
rene fibercement på en overraskende måde.

Vælg din stil blandt 9 overraskende true farver.

Cembrit true      
Gennemfarvede plader med transparent lak
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FarveSKeMa

Vesuv 302 Olympus 309 Uluru 306 Etna 308

Kilimanjaro 307Lakhi 305

Gobi 301

Antarctic 304Niagara 303

Gennemfarvet Farver
Format  

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit True Ja 9
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Facade

Med det omfattende tilbehørs- 
program til Cembrit True 
kan du gøre monteringsar-
bejdet lettere, opnå længere 
holdbarhed og få en endnu 
flottere finish. Du kan bl.a. 
vælge indfarvede skruer og 
profiler i pladernes farver.

TiLbeHør
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cembrit Fusion

Cembrit Fusion er en sammensmeltning og en essens. Fusion universet 
kombinerer gennemfarvede fibercementplader med en semitransparent 
lak og skaber gennem dialogen de fornyende og inspirerende overflader, 
der er selve kernen i UrBannatUrE. Fusion er fremtiden.

Vælg din stil blandt 10 inspirerende Fusion farver. 

Cembrit Fusion      
Gennemfarvede plader med semitransparent lak
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Neon Jungle  
401

City Sun  
407

Petrol Sky  
409

Street Safari 
402

Crystal Concrete 
403

Coated  
Chocolate 408

Executive Rock  
410

Corporate Khaki  
406

Glazed Pine  
405

Liquid Olive  
404

Gennemfarvet Farver
Format  

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit Fusion Ja 10
1200 x 2500
1200 x 3050

8

Facade

Med det omfattende tilbehørs- 
program til Cembrit Fusion 
kan du gøre monteringsar-
bejdet lettere, opnå længere 
holdbarhed og få en endnu 
flottere finish. Du kan bl.a. 
vælge indfarvede skruer og 
profiler i pladernes farver.

TiLbeHørFarveSKeMa
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Hardieplank® facadebeklædning er det suveræne 
alternativ til træbrædder. De har samme struktur 
og udseende som træ, men er fremstillet af sær-
deles holdbart fibercement og færdigbehandlet med 
to lag stærk og vejrbestandig acrylmaling. 

Du kan anvende brædderne overalt til facader og 
udhæng, men til forskel fra træbeklædning er de så 
godt som vedligeholdesesfrie. 

Hardieplank® brædderne er særdeles stærke:  
De slår sig ikke, revner ikke og nedbrydes ikke af 
vejrets påvirkning. De kan heller ikke brænde og 
tåler iøvrigt ekstremt høje temperaturer. også 
insektangreb afvises effektivt.

Nemme at arbejde med
Hardieplank® brædderne er nemme at tilpasse og 
hurtige at montere. De saves med en almindelig 
håndsav og kan sømmes op uden forboring.

Hardieplank® brædderne er en del af et komplet  
system til facadebeklædning, der omfatter alt, hvad 
der skal til for at lave smukke kvalitetsløsninger .

til afslutninger omkring hjørner, døre og vinduer 
samt til kviste og udhæng benyttes Hardietrim®, 
der kvalitets- og farvemæssigt fuldstændig mod-
svarer brædderne.

Hardieplank®

   Fibercement med træstruktur
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Facade
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10 års garanti 
Der er 10 års JamesHardie garanti på Hardie-
plank® , Hardiepanel® og Hardietrim®. 

12 inspirerende farver
Med Hardieplank® får du let ved at finde en 
farve, der matcher dine ønsker. Brædderne 
leveres nemlig færdigmalet i hele 12 forskellige 
farver, der hver især klæder skandinavisk byggestil. 
Da brædderne leveres færdigmalet, slipper du for 
det efterfølgende malerarbejde og ikke mindst 
udgifter til maling mange år frem i tiden.

Facade

Gennemfarvet Farver
Format 

mm
Tykkelse 

mm

Hardieplank® Nej 12 3600 x 180 8

Lysegrå

Beige

Hvid

Sort Antikrød

Jordbrun Koksgrå

Støvgrøn

Rødbrun

Creme

Mintgrøn

Lysegul

FarveSKeMa
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også i de nye, farvede bølgeplader fra Cembrit. 
Et bølgepladetag fra Cembrit er et sikkert  valg, når 
kravene til styrke, udseende og pris skal tilgodeses.

Tilpasset arkitekturen
Bølgeplader fra Cembrit fås i flere forskellige 
profiler og formater, således at taget kan tilpasses 
individuelt til den enkelte bygning alt efter dens 
størrelse og arkitektur.

Fælles for alle pladerne er, at de er langtidshold-
bare og så godt som vedligeholdelsesfrie. Et kom- 
plet tilbehørsprogram i matchende farver og kvali- 
tet sikrer, at din tagløsning bliver helstøbt og 
præsentabel.

cembrit bølgeplader

Den nye generation af fibercement-baserede 
bølgeplader fra Cembrit er fremstillet af naturlige  
råvarer.

tagpladerne, der fås i flere farver og størrelser, 
giver en klassisk tagflade, der passer perfekt til 
både helårs- og fritidshuse. Med den harmoniske 
bølgeprofil og de afdæmpede farver, fremstår 
taget roligt og diskret og passer smukt til klassisk, 
skandinavisk byggestil.

I de senere år har bølgepladetaget fået en ren-
æssance. Det er sket i takt med, at arkitekter og 
bygherrer har fået øjnene op for de kvaliteter, der 
er i fibercement som byggemateriale og dermed 

Bølgepladetag
       til fritidshuse og helårsboliger
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Flere farver at vælge i mellem
Cembrit bølgepladerne fås i seks forskellige farver 
og en ubehandlet mørkegrå, der altid gør det 
muligt at finde en løsning, der passer perfekt til 
husets arkitektur og øvrige materialer samt til din 
personlige smag. 

profilerne B6 og B7 er tilpasset det moderne 
parcelhus , så taget bliver en integreret del af 
husets  arkitektur. B6 er velegnet til større tag- 
flader , hvor du ønsker en ensartet, neutral 
tagflade. B7 giver taget et udseende, der minder 
om et tegltag.

til Cembrit bølgeplader leveres et komplet 
tilbehørsprogram med alt fra montageskruer til 
rygninger, taghætter m.m.

Tag

Overflade-
behandlet

Farver
Format 

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit B5 bølgeplade Nej 1 1020 x 1220 6

Cembrit B6 bølgeplade Ja 6 1090 x 1220 6

Cembrit B7 bølgeplade Ja 5 1100 x 610 6

Cembrit B9 bølgeplade Nej 1 1025 x 1220 6

Cembrit B9-S MAX bølgeplade Ja/Nej 2 1167 x 1220 6

FarveSKeMa

Cembrit® B6 bølgeplade
Teglrød

Cembrit® B7 bølgeplade
Sortblå

Grå Rødbrun

Mokka Antracit

Sortblå

Teglrød

Mørkegrå
Ubehandlet
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vælg mellem flere varianter
Vælger du et skifertag får du mulighed for at skabe 
netop den løsning, der passer bedst til husets 
størrelse og arkitektur samt til din personlige  smag. 
skiferpladerne fås i flere størrelser, og du kan vælge 
mellem kvadratiske  eller rektangulære skiferplader 
og almindelig eller diagonal oplægning for at opnå 
præcis det udseende, der passer bedst.

Holder til vejr og vind
Et skifertag i fibercement er ekstremt modstands-
dygtigt over for skiftende vejrforhold og andre 
ydre påvirkninger. Hverken kraftig vind eller store 
nedbørsmængder svækker taget. Grønne begro-
ninger på tagets skyggeside, som mange boligejere 
kender til, har svære vilkår på skifertaget. pladerne 
kan endvidere hverken angribes  af råd eller svamp.

cembrit Skifer

skifer i fibercement er et af Europas mest benyt-
tede materialer til tagdækning. Det anvendes til 
alle typer af bygninger lige fra statelige, klassiske 
bygninger til helårs- og fritidshuse i moderne og 
stilren arkitektur.

skiftertaget har i mange år været populært hos 
arkitekterne, og det skyldes bl.a. tagets enkle 
og stilistiske karakter. skiferens stramme form 
lægger på fornem vis op til smukke og utradi-
tionelle tagløsninger, både i forbindelse med 
nye projekter og til renoveringsopgaver.

Med et skifertag i fibercement får du et kvalitets-
tag med en eksklusiv og enkel udstråling. Du får 
et tag, der ikke tager magten fra bygningens arki-
tektur , og du får en tidløs løsning, der beholder 
sit flotte udseende i mange år frem.

skifertaget
      Den elegante løsning
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Skifergrå eller sortblå
når du vælger et skifertag i fibercement, kan du 
vælge mellem farverne skifergrå og sortblå. Vælger 
du skifergrå, får du en lys tagflade, der i særlig grad 
klæder lavere bygninger og får dem til at fremstå 
større. Holdbarheden er stor, men ad åre får taget 
lidt patina og bliver mørkere.

Med sortblå skifer får du en eksklusiv løsning, der 
kan bruges til alt fra store monumentale bygninger  
til mindre fritidshuse. Hvor mørke beton- og tegl- 
sten  kan virke tunge på mindre bygninger, er skifer- 
taget et godt alternativ på grund af skiferpladernes 
lethed.

Tag

Overflade-
behandlet

Farver
Format 

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit skifer Ja 2
300 x 600
400 x 400
600 x 600

4

Cembrit Westerland Ja 1 300 x 600 4

FarveSKeMa

Sortblå Skifergrå

Sortblå Sortblå

Westerland – skifer med struktur
Ønsker du et tag med et naturligt og rustikt præg, 
skal du vælge Westerland, der fremstår med en 
smuk præget overflade og kløvede kanter. Med 
Westerland får du det bedste fra to verdener:  
Holdbarhed og styrke kombineret med et na-
turligt  og rustikt udtryk.

Sortblå og
skifergrå

Cembrit 40 x 40 skifer

Cembrit 60 x 60 skifer

Sortblå og
skifergrå

Sortblå og
skifergrå

Cembrit 30 x 60 skifer Westerland 30 x 60
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et godt alternativ
Cembrit toscana er et spændende alternativ til 
pap-, beton- eller tegltage. Det er fornyende, men 
samtidigt klassisk og tidløst. De markante plane 
flader har ligheder med både skifer- og paptage
og de elegante bølger med bølgeplade- og tegl-
tage . Cembrit toscana har helt sin egen identitet , 
uanset om det bliver lagt på moderne nybyggeri  
eller brugt til fornyelse i forbindelse med en 
renoveringsopgave .

Nem udskiftning af gamle cembrit tage 
Cembrit toscana kan monteres med samme 
lægteafstand som B7 bølgepladen. Derfor kan 
du ved udskiftning af gamle B7 plader anvende
de eksisterende  lægter, såfremt disse vurderes 
at være styrkemæssigt egnet.

cembrit Toscana

Cembrit toscana er en ny og spændende tagprofil 
til danske tage. pladernes stilrene udtryk er et 
smukt alternativ til den klassiske bølgeplade. Med 
kombinationen af bølger og plane flader fremstår 
Cembrit toscana med et markant og moderne 
udtryk.

Cembrit toscana er fremstillet af fibercement, 
hvilket betyder, at du får et sundt og stærkt tag, 
der på bedste vis modstår det nordiske klimas 
udfordringer.

Du får et tag, der kræver minimal vedligeholdelse, 
og pga. pladens opbygning og profil bevarer taget 
såvel udseende som styrke og tæthed i årtier. 

Den nye bølge
    til danske tage
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Fire klassiske farver
I Danmark er de klassiske røde tage i de senere år 
blevet suppleret med flere og flere mørke tage – 
ikke mindst når det gælder nybyggeri af parcel- og 
fritidshuse. Med Cembrit toscana kan du få begge 
farvenuancer, suppleret med de to spændende 
varianter sort og Zinkgrå.

pladernes stærke overfladefinish kombineret med 
fibercementmaterialets unikke egenskaber sikrer 
dig et tag med optimal modstandsdygtighed over-
for  fugt, snavs og grønne begroninger.

Tag

Overflade-
behandlet

Farver
Format 

mm
Tykkelse 

mm

Cembrit® Toscana Ja 4 1160 x 625 6,3

FarveSKeMa

Teglrød Rødbrun

Sort Zinkgrå
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når det handler om fremstilling og salg af byggematerialer i fiber- 
cement er Cembrit og Cembrit gruppen blandt de førende i Dan-
mark og Europa. 

Men Cembrit er mere end bare leverandør af byggematerialer, 
Cembrit er også en udviklings- og rådgivningsvirksomhed, der 
arbejder målrettet og vedvarende på at optimere produktporte-
føljen og rådgive dig om alle faser af dit byggeprojekt. 

I denne brochure har du kun fået et kort indblik i vores brede pro-
duktprogram og de mange muligheder, du får med byggematerialer 
i fibercement. Men på www.cembrit.dk hjælper vi dig videre. 

Her kan du finde mere inspiration til dit byggeprojekt, se spænd-
ende cases, downloade brochurer og datablade samt montage-
vejledninger. Du kan også stille spørgsmål direkte til vores dygtige 
medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig. 

www.cembrit.dk
- hjælper dig videre

en stærk partner
Med erfaring fra store byggeprojekter i Danmark og udlandet samt 
omfattende investeringer i at nytænke og forfine vores produkter 
er Cembrit og Cembrit gruppen en af byggebranchens absolut mest 
kompetente og visionære samarbejdspartnere. 

Moderne produktionsfaciliteter i flere europæiske lande samt et 
bredt, lokalt distributionsnet gør Cembrit til en attraktiv samar-
bejdspartner for både private og professionelle bygherrer. 

alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer 
og efter de strengeste kvalitetsnormer på Iso 9001 certificerede 
fabrikker. og vores garanti er blandt markedets bedste. 

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment 
af produkter, der næsten dækker ethvert behov til tag eller facade. 

Læs mere på www.cembrit.dk eller ring på telefon 99 37 22 22 
for yderligere oplysninger.


