Cembrit Module
Julkisivulevy, jossa vain luovuus on rajana
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Cembritin kuitusementtiset julkisivulevyt ovat erinomainen ratkaisu tuulettuviin ja kevytrakenteisiin
julkisivuihin, sillä ne mahdollistavat kokonaisten
julkisivuratkaisujen toteutuksen niin isoihin kuin
pieniin rakennuksiin. Cembritin julkisivulevyt mukautuvat moneen käyttöön. Niitä voidaan käyttää muun
muassa räystäiden alla ja päätykappaleina sekä parvekkeissa. Nyt Cembritin julkisivulevyjä on saatavana
myös pienemmässä koossa, mikä lisää entisestään
tuotteen mukautuvuutta ja antaa lukemattomia vaihtoehtoja suunnitteluun.
Miksi Cembrit Module -julkisivulevy?
Cembrit Module -julkisivulevy on pienempi versio
Cembritin täysikokoisesta julkisivulevystä. Pienempi
koko tekee siitä kevyemmän, ja näin ollen myös isoa
levyä helpomman asentaa ja käsitellä.
Loputtomia vaihtoehtoja suunnitteluun
Helpon asennuksen lisäksi pienemmät julkisivulevyt
mahdollistavat lukemattomia vaihtoehtoja suunnitteluun. Cembrit Module -levyjen asennus noudattaa
samaa kaavaa kuin täysikokoisten Cembrit-levyjen
asennus, minkä johdosta pieniä ja suuria julkisivulevyjä voidaan yhdistellä keskenään vaivattomasti.
Mahdollisuudet ovat siis loputtomat, ja vain mielikuvitus ja luovuus ovat rajana.
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Saatavana vakioväreissä
Cembrit Module -julkisivulevyjä on saatavana 15
vakiovärissä ja yhteensopivilla lisävarusteilla, mikä
takaa julkisivuratkaisun toimivuuden ja esteettisyyden. Lisätietoja yksityiskohtaisista ratkaisuista löydät
Cembrit Module -julkisivulevyjen asennusohjeesta,
joka on ladattavissa nettisivuiltamme.

Sopii kaikkiin talotyyppeihin
Rajattomat
suunnittelumahdollisuudet
Sama asennustapa kuin 		
isommissa julkisivulevyissä
Helppo työstettävyyys myös
työmaaolosuhteissa
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Laajenna suunnitteluvaihtoehtojasi
Värisävyt ja tekstuuri ovat jokaisen arkkitehdin ja suunnittelijan kaksi tehokkainta työvälinettä visuaalisesti näyttävän julkisivun toteutukseen. Cembritin laajan julkisivulevyvalikoiman ylelliset värit antavat mahdollisuuden
hyödyntää erilaisia visuaalisia ratkaisuja minkä tahansa rakennuksen julkisivussa.
Cembrit Cover

Cembrit Patina

Cembrit Cover on täydellinen valinta, mikäli suosit
vahvoja värejä ja rohkeita ratkaisuja. Cover-mallistossa käytännöllisyys ja luovuus yhdistyvät ennen
näkemättömällä tavalla. Luonnonharmaan kuitusementtilevyn pinta on maalattu vesipohjaisella ja
sataprosenttisesti peittävällä akryylimaalilla. Valittavana on 26 Cembritin vakioväriä sekä yli 2000 NCS
-väriä, jotka antavat julkisivulle uniikin ilmeen.

Cembrit Patina -julkisivulevyssä on luonnollisen
rosoinen pinta. Kuitu ja levyn luonnolliset ominaisuudet erottuvat selkeästi julkisivulevyssä, jonka pinnassa voi nähdä ja tuntea myös pinnan hiontajäljet.
Ajan myötä julkisivu saa persoonallisen patinan, kun
kuitusementtilevyn luonnollinen ikääntyminen jättää
sen pintaan hienovaraisia jälkiä.
Huomio! Asentaessa syiden suunta tulee ottaa
huomioon.

Cembrit Solid

Cembrit Solid -levyjen erikoisuutena on se, että ne
ovat kokonaan läpivärjättyjä. Jokainen läpivärjätty
levy on lisäksi pinnoitettu peittävällä akryylimaalilla, mikä antaa levylle intensiivisen ja kestävän värin.
Läpivärjäyksen ansiosta levyn pinta ja kulmat ovat
samanväriset, ja valitsemasi Cembrit Solid -levyn väri
tulee esille jokaisessa leikatussa pinnassa ja poratussa reiässä.
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Ominaisuudet

292x1192

Paksuus
Koot

592x1192
292x2392

592x2392

592x2992

Värit

P 020

C 010

S 030

P 050

C 060

S 071

P 070

C 160

S 101

P 222

C 210

S 191

P 545		

C 360

S 212

Painetut värisävyt saattavat erota tuotteen oikeasta väristä.
Huomioithan, että Cembrit Module -julkisivulevyjä on saatavissa myös täysikokoisten Cembrit-levyjen väreissä.
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8 mm
292x1192 mm
592x1192 mm
292x2392 mm
592x2392 mm
592x2992 mm

CEMBRIT MODULE

7

CEMBRIT MODULE

Loputtomia vaihtoehtoja suunnitteluun
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Kattava tuotevalikoima takaa
ammattimaisen lopputuloksen.
Cembritin alumiiniset profiilit on
kehitetty luomaan huomaamaton
ilme ovien, ikkunoiden ja kulmien
ympärille.
Levyt ovat saatavissa julkisivun
kanssa yhteensopivissa ja sitä
täydentävissä väreissä.

Tarvikkeet
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Cembrit julkisivuruuvit

Timanttipyöröterä

Cembrit EPDM 50/100mm

Poranterä Irwin 8 mm

Cembrit ulkokulmaprofiili

Cembrit sisäkulmaprofiili

Cembrit tippalista

Cembrit Omegaprofiili

Cembrit tuuletusprofiili

Cembrit pysty ikkunanpieliprofiili

Cembrit vaaka ikkunanpieliprofiili

Cembrit ikkunalautaprofiili
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TA M M I K U U 2 0 1 8

Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit Oy kuuluu Cembrit Holding -konserniin, joka on Euroopan johtavia rakennustuotteiden valmistajia. Konsernin päätuotteita ovat
kuitusementtipohjaiset julkisivu- ja kattomateriaalit. Jotta Cembritin tuotteiden käytettävyys olisi aina erinomaisella tasolla, on niiden tueksi
kehitetty täydelliset kiinnikesarjat ja työkalut. Käytettävyys joka tilanteessa mahdollistaa arkkitehtonisten ratkaisujen löytämisen mihin tahansa
julkisivu- tai kattorakentamisen kohteeseen – olipa rakennus tarkoitettu julkiseen, yksityiseen, teolliseen tai maataloudelliseen käyttöön.
Cembritin tuotteiden valmistus on sekä teknisesti edistynyttä että ammattitaitoisesti johdettua. Tuotteiden jakelu on järjestetty alueellisten
tytäryhtiöiden ja laatukriteerit täyttävien jälleenmyyjäverkostojen kautta. Asiantuntemus ja omistautuminen ovat aina osa Cembritin ratkaisuja,
niin tuotteissa, tuotetuessa kuin kumppanuuksissa.

