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Til klassisk
eller moderne byggeri

En ny generation
Den nye generation af fibercement bølgeplader fra Cembrit er
fremstillet af naturlige, miljøvenlige råvarer. Bølgepladerne bevarer den stærke og flotte overflade i årtier, selv i det omskiftelige
danske klima, og så er de stort set vedligeholdelsesfrie, og hurtige og nemme at lægge op. Derfor er et bølgepladetag det sikre
valg, når kravene til styrke, udseende og pris skal tilgodeses.
Tilpasset arkitekturen
Bølgeplader fra Cembrit fås i flere forskellige profiler og formater. Profilerne B6 og B7 er tilpasset det moderne parcelhus, så
taget bliver en integreret del af husets arkitektur. B6 er velegnet
til større tagflader, hvor man ønsker en ensartet, neutral tagflade. B7 giver taget et udseende, der minder om et tegltag.
Farvet eller ubehandlet
Bølgepladerne fås i seks forskellige farver, der gør det muligt
at finde en løsning, der passer perfekt til husets arkitektur og
øvrige materialer – og til din personlige smag.

Ønsker du i stedet en rå tagflade, fås B6 bølgepladerne også i
en mørkegrå, ubehandlet version. Alternativt kan du vælge den
klassiske B5 eller B9 bølgeplade, som er særlig velegnet til store
tagflader.
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.

Smukke former
tilpasset bygningens stil og størrelse
Passer til enhver type byggeri
Bølgepladetaget er en klassisk tagløsning, der i de senere år har
fået en renæssance. Det er sket i takt med, at arkitekter og bygherrer har fået øjnene op for fibercementmaterialets styrker, og
de mange muligheder, de farvede plader tilbyder. Et bølgepladetag passer perfekt til den danske boligstil, hvad enten det drejer
sig om helårshuse, sommerhuse eller landbrugsbyggeri – hvor
ønsket er kvalitet og værdi for hver en krone.
Udskiftning af ældre tage
Har du et hus med et ældre Eternit® tag, der trænger til udskiftning, er der mange penge at spare, hvis du vælger at lægge et nyt
tag af bølgeplader. Er den bærende konstruktion sund og intakt,
kan det nye Eternit® bølgepladetag monteres direkte herpå. Det
sparer både tid og materialer.

Komplet tilbehørsprogram
Med et bølgepladetag fra Cembrit, er du sikret et komplet
tilbehørsprogram i matchende farver og kvalitet. Alt hvad du
skal bruge for at færdiggøre taget fås fra én og samme leverandør. Samtidig får du markedets bedste monteringsvejledning.

Styrke & finish
– farver der holder

Bedre kan det ikke gøres
Farvede bølgeplader fra Cembrit er i en klasse for sig. Kvaliteten er ensartet, styrken er høj og finishen flot. Overfladebehandlingen udføres på et af Europas mest avancerede behandlingsanlæg, hvor processen kontrolleres løbende – døgnet rundt.
Pladerne grundes og efterbehandles i én kontinuerlig proces,
der sikrer en meget holdbar overflade med en smuk silkeblank
finish.
Miljøvenlige materialer
Alle bølgeplader fra Cembrit fremstilles af miljøvenlige råmaterialer. I forhold til ældre bølgeplader er cementindholdet
øget med 50%. Det betyder stærkere og mere langtidsholdbare
tagplader.

Trædesikre plader
Profilerne B6 og B9 fås også som trædesikre plader. Disse plader har indstøbte plastikstrips, der sikrer imod gennemtrædning. De trædesikre plader betegnes B6-S og B9-S og er især
velegnede til byggerier i landbruget samt industrien, hvor der
ikke benyttes trædesikkert underlag.
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Malet B6 og B7

Grå

Ubehandlet

Antracit

Sortblå

Rødbrun

Teglrød

Mokka

Mørkegrå

Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

Type

B5

B6

B7

B9

122 mm

122 mm

122 mm
61 mm

109 mm

102 mm

110 mm

102,5 mm

Profiler
Format (cm)
Taghældning (°)
Farver

102 x 122

109 x 122

110 x 61

102,5 x 122

14
Mørkegrå ubehandlet

14
Grå, sortblå, rødbrun,
teglrød, mokka og
mørkegrå ubehandlet

14
Sortblå, rødbrun,
teglrød og mokka

14
Mørkegrå ubehandlet

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne
produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere
europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er
vi en attraktiv samarbejdspartner for 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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