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CEMENTMOOD
Läpivärjätyt kuitusementtilevyt luonnonläheiseen julkisivusuunnitteluun

• Cembrit Flint
• Cembrit Granit
• Cembrit Grafi t
• Cembrit Sand
• Cembrit Perle



Vanhat klassikot yllättävät

CEMENTMOOD

JULKISIVULEVYT LUONNONLÄHEISEEN SUUNNITTELUUN 

Todellinen rakentamisen klassikko kestää säiden ja trendien vaihtelut. 
Cembritin läpivärjätyt ja hiotut julkisivulevyt Cembrit Flint, Cembrit Perle, 
Cembrit Sand, Cembrit Granit ja Cembrit Grafit ovat saaneet viime 
silauksensa suoraan luonnosta. Levyjen luonnollisen betoninen ulkonäkö 
patinoituu arvokkaasti ja luo julkisivuun sävykkään värileikin. Hiotussa ja 
viimeistellyssä pinnassa värivaikutelma on lähes yhtä satunnainen kuin luonnon 
omissa kivi- ja puumateriaaleissa. Pinnan kuvio on usein hienopiirteinen, joskus 
vain heijastuksia julkisivussa.   
 
CEMENTMOOD-levyjen pinta on tasohiottu, mikä antaa julkisivulle pehmeän
ilmeen. Tämä vaatii kuitenkin sen, että levyt asetellaan julkisivussa saman-
suuntaisesti. Levyjen pinta on vettä ja likaa hylkivä.

Eläväpintaisen CEMENTMOODin lisäksi löydät valikoimastamme myös muut 
julkisivulevyt ja niiden värikartat, joista löytyy takuuvarmasti oikea vaihtoehto 
juuri sinun ratkaisuusi. Tutustu valikoimaan www.cembrit.fi
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CEMENTMOOD
Cembrit 
Perle

Cembrit Grafi tCembrit Flint

Cembrit Granit

CEMENTMOOD-levyissä on luonnon-
materiaalien mukaista elävyyttä, jota voi 
käyttää esteettisen vaikutelman luomiseksi. 
Vaikutelma ilmenee parhaiten Cembrit Flint 
-levyissä, joissa myös ajan tuomat vivahteet 
näkyvät selkeimmin. Levyjen pintakerros on 
sään ja käytön kestävä, eikä se vaadi erityistä 
huoltoa. Tuloksena on lähes huoltovapaa 
julkisivu, joka patinoituu arvokkaasti.  
 

P.S. Täydellinen rakennuspaketti levyineen ja kaikkine tarvikkeineen takaa yksinkertaisen ja 
kustannustehokkaan asennuksen. Tuloksena on tyylikäs ja komea lopputulos.

Levyjä on saatavilla myös mittatilauskokoina. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

Läpivärjätty Pintakäsittely
Saatavilla olevat

värit
Standardimalli

mm
Paksuus

mm

CEMENTMOOD Kyllä
Harjattu,

vettä hylkivä
5 1200 x 2500

1200 x 3050
8

 

Cembrit Sand
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CEMENTMOOD – LUONNONMATERIAALIN TUNTU 



Kuvassa Cembrit Flint ja Perle.
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CEMENTMOOD
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Harvassa rakennusmateriaalissa arkkitehtuurinen monikäyttöisyys ja 
hyvät tekniset ominaisuudet yhdistyvät yhtä vakuuttavasti kuin Cembrit-
kuitusementtilevyssä. 
Cembrit on jo sukupolvien ajan ollut yksi Euroopan etevimmistä 
korkealaatuisten kuitusementtiratkaisujen kehittäjistä ja valmistajista. Yksi 
erikoisaloistamme on julkisivuverhoukset, joissa ulkonäöllä ja laadulla on 
valtava merkitys.

INSPIROIDU.
IDEOI.
LUO.



Erinomainen kestävyys ja käytön 
huolettomuus.
Toimivuus on Cembrit-kuitusementille 
tunnusomaista. Levyjen kestävyys, helppo 
käsittely sekä tyylikäs ja ympäristöönsä 
mukautuva ulkonäkö tekevät niistä 
ihanteellisia mihin tahansa julkisivuun. 
Kuitusementtilevyjen lujuuden salaisuus piilee 
niiden valmistusmenetelmässä, jossa ohuet 
materiaalikerrokset ladotaan päällekkäin ja 
puristetaan sitten yhteen valtavalla paineella 
– tämän jälkeen levyt käyvät läpi hitaan 
kuivatusprosessin. Tarkoin valituilla kuiduilla 
vahvistetut ohuet kerrokset saavat aikaan 
kuitusementille ominaisen lujuuden, jolle vain 
harva rakennusmateriaali vetää vertoja. 

Tärkein kuitusementtisten julkisivujen etu 
on niiden hyvä säänkestävyys. Pakkaset ja 
loskakelit, helteet ja rankkasateet – niistä 
ei ole vaaraa kuitusementtisille julkisivuille. 
Kuitusementtilevyt pysyvät hyväkuntoisina 
säästä riippumatta ja niiden kyky vastustaa 
lahoamista ja homesieniä on omaa 
luokkaansa. Tuloksena on pitkäikäinen, kaunis 
ja todella helppohoitoinen julkisivu.

Hyvä käsiteltävyys on osa toimivuutta. 
Cembrit-kuitusementtilevyjä on helppo 

kuljettaa, sovittaa ja asentaa, mikä osaltaan 
pienentää rakennuskustannuksia ja lyhentää 
rakennusaikaa. Seikkoja, joita rakentamisen 
ammattilaiset arvostavat.

Luonnon materiaalit 
Cembrit-kuitusementtilevyt on valmistettu 
portlandsementistä, selluloosa- ja 
muovikuiduista sekä mineraaleista ja 
fi llereistä. Levyt ovat täysin kierrätettäviä 
betonituotteita, joiden valmistusprosessi 
sitoo vain vähän energiaa.

Vapaat kädet arkkitehdeille
Cembritin kuitusementtilevyt mahdollistavat 
kaiken luovuutesi. Saat tyylikkään 
pintakuvioinnin, haluamasi värin, voit 
leikata ja rakentaa millaisia muotoja haluat 
– ja koska levyt on helppo asentaa, voit 
toteuttaa huikeimmatkin suunnitteluideasi 
käytännön vaatimusten vaarantumatta. 
Vahvat, monipuoliset ja kustannustehokkaat 
Cembritin kuitusementtilevyt on suunniteltu 
luovaa tulevaisuutta varten.

Toimiva.
Luonnollinen.
Luova.
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www.cembrit.fi

Cembrit Oy
P.O. Box 46 (Mineraalintie 1)
FI-08681 Lohja

Puhelin +358 19 287 61
Faksi +358 19 287 6451

www.cembrit.fi

Cembrit Oy markkinoi kestäviä ja esteettisesti näyttäviä 
rakentamisratkaisuja, jotka perustuvat sementtipohjaisille 
rakennuslevyille. Visiomme on yksinkertaisuus muotokielessä ja 
käytännön toimissa, ja tätä näkemystä kerromme arkkitehdeille, 
rakennuskonsulteille, urakoitsijoille – kaikille, jotka rakentavat. 
Tavaramerkkimme on vahva ja asemamme johtava.

Väri

Tuotteiden väri painotuotteissa on suuntaa-antava. Suosittelemme, 
että tilaat tuotenäytteen valitessasi sopivaa tuotetta.

Lisätietoa kotisivuiltamme

Tämä painotuote päivittyy säännöllisesti. Viimeisin versio löytyy 
kotisivuiltamme, joiden kautta saat myös suunnitteluapua.   

Syyskuu 2012


