
SKREDDERSYDDE 
FASADELØSNINGER

LEVERT PÅ NED 
MOT 3 UKER



Hos Cembrit hjelper vi deg hele veien med fasadeløsninger som kan kappes, 
kombineres og tilpasses ditt prosjekt. Det bidrar til å minimere de typiske 

utfordringene som kan oppstå på byggeplassen igjennom prosessen, 
og gjør det lettere å bli ferdig i tide.

VI HAR GJORT BYGGE- 
PROSESSEN ENKLERE

• Minimerer feil på byggeplass som kan   
 påvirke både tid og økonomi

• Optimaliserer tidsbruken på byggeplass

• Sikrer en estetisk kvalitet

• Minimerer avfall og avfallshåndtering

• Cembrit Express - når det er behov for 
 ekstra fleksibilitet og ekstra leveranser

Cembrits skreddersydde fasadeløsninger 
har mange fordeler:

Formatkappet og forboret

Kantforseglet

Beskyttelsesfolie på forsiden*

Prosjekttilpasset merking og levering

Ned mot 3 ukers leveringstid**

*unntatt Cembrit Patina Design Line

**gjelder kun utvalgte farger og i bekrensede mengder



Med Cembrit Express får du en skreddersydd levering til prosjekter der tiden 
spiller en stor rolle, og det er behov for ekstra fleksibilitet. Cembrit Express har 
leveringstid på ned mot 3 uker på skreddersydde fasadeløsninger og kan være 

tjenesten du trenger når det haster.

BEGRENS 
FORSINKELSER

Med en skreddersydd fasadeløsning fra Cembit reduseres mengden avfall på byggeplass, 
og dermed også avfallshåndtering og CO2-utslippet. Avkapp i produksjon gjenbrukes,  
og vi har dokumentasjon som f.eks EPD'er som understøtter vårt miljøfokus.

Fokus på bærekraft

CEMBR
IT

E
X

P
R E S S

Prosjekttilpasset merking og levering

Fleksibilitet når det oppstår uforusette utfordringer

Unngå forsinkelser på byggeplass

Ned mot 3 ukers leveringstid på utvalgte farger



Vi i Cembrit støtter deg hele veien igjennom ditt prosjekt, fra design til ferdig bygg  
- slik at du får inspirasjon og rådgivning fra start til slutt.

En skreddersydd fasadeløsning bidrar til mange fordeler i ditt byggeprosjekt. Hvis du for 
eksempel fra start er oppmerksom på platenes dimensjon, kan det tas hensyn til optimal 
utnyttelse allerede i designprosessen. Når fasadeplatene leveres formatkappet, forboret 

og helt tilpasset prosjektplanen, optimaliseres både tidsbruken og ressursene på  
byggeplass, slik at resultatet blir som planlagt.

Vi kan hjelpe med mengdeberegninger til prosjektet og optimalisering av fasadeløsningen 
for bl.a. å minimere avfall, samt at vi sørger for at du får leveringene til avtalt tid.

SKREDDERSYDD 
SERVICE

• Inspirasjon til kreative og bærekraftige 
 fasadeløsninger
• Optimaliserer bruken av Cembrits produkter
• Skreddersydde fasadeløsninger, som minimerer 
 avfall og effektiviserer byggeprosessen
• Tekniske detaljer på oppstartsmøter
• Monteringstips og råd
• Bærekraftige løsninger og sertifiseringer av 
 Cembrits materialer til ditt bygg

Vi hjelper deg med:

Vi gleder oss til samarbeidet


