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Giv dit hus
en tidløs facade
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Tidløse flotte facader

Tidløse flotte facader
Med et udseende som naturligt træ,
nem montering og modstandsdygtighed mod råd og svamp,
udgør Cedrals facadebeklædnings-sortiment
et smukt og vedligeholdelsesvenligt
alternativ til træbeklædning.
Cedral er det ideelle, vedligeholdelsesvenlige, rådfri
alternativ.

minimalt vedligehold
fabriksmalet
let at montere

Tidløse flotte facader

Cedrals dna

Sand, vand, luft, cement, fibre, træcellulose.
Det ideelle vedligeholdelsesvenlige, rådfri
alternativ til traditionel facadebeklædning af træ.
Fibercement rummer både moderne og fleksible designmuligheder og anvendes af mange arkitekter
til fantastisk flotte facader. Den enkle kombination af træcellulose, fibre, vand og cement gør
fibercement til et af de mest miljøvenlige og alsidige byggematerialer på markedet.

Lige så hårdt som sten – lige så nemt som træ
Materialets struktur med fibre i flere lag fastholder cementen og øvrige ingredienser hvilket giver
plankerne en imponerende styrke. Det betyder også, at plankerne kan gøres meget tyndere end
beton. Materialet er lige så nemt at bearbejde som naturprodukter, så det er nemt at save til, når
det skal anvendes til forskellige beklædningsopgaver.
CEDRAL LAP

CEDRAL CLICK

Overflade

Wood eller Smooth

Format

3600 x 190 mm

3600 x 186 mm

Tykkelse

10 mm

12 mm

Vægt pr. stk

11,2 kg

12,2 kg

Dækareal

0,57 m2 (v. 30 mm overlæg)

0,63 m2

WO OD – M ED Å R EA FT EG N IN G

Bestil en gratis
vareprøve:
www.cedral.dk

S M O OT H – G L AT OV E R F L A D E

Tidløse flotte facader

Hvilken Cedral stil passer til dig?
CEDRAL LAP
Cedral Lap kan monteres som traditionel klinkbeklædning og fås med to forskellige overflader.

Cedral Lap Wood

Cedral Lap Smooth

CEDRAL CLICK
Cedral Click monteres med fer og not, så der opnås en moderne og elegant facade.
Fås med to forskellige overflade

Cedral Click Wood

Cedral Click Smooth

Tidløse flotte facader

Den ventilerede facade
Alle produkter i Cedral-familien skal monteres, som en ventileret konstruktion.
En ventileret facadekonstruktion fungerer ved at luft kan strømme uhindret mellem
facadebeklædningen og vindspærren. Fugt, der måtte komme ind ved samlinger og lignende i
facadebeklædningen, eller som trænger ud gennem husets ydervæg som følge af madlavning mm.,
ventileres bort og konstruktionen holdes tør. Dermed er facaden med til at fjerne grobunden
for råd og svamp. En ventileret facade bidrager til en sund og tør konstruktion, og giver optimal
betydning for Cedral facadebeklædning.

Tidløse flotte facader

Stern

Kvist
Vindskede
Underbeklædning

Udhæng

Gavl

Stakit/læhegn

Facade
Brystning

Vinduesbånd

Afskærmning

Vælg fibercementbeklædning
til gavn for huset og dets ejere
Cedral-sortimentet kan bruges til alle former for beklædning. De robuste fibercementplanker er
modstandsdygtige over for råd, svamp og selv de hårdeste vejrforhold. Det gør dem til et ideelt valg, når du
skal have ny beklædning på huset, garagen, udhuset, stakittet, hegnet eller afskærmningen.
Fibercement vælges af husejere, der har interesse i et sundt hus. Samtidig gør produktet også noget
godt for at passe på naturen. Cedral er 100% genanvendeligt.
Cedral bidrager til en sund konstruktion som facadebeklædning i en ventileret facade.
En ventileret facade giver huset mulighed for at komme af med fugt indefra, uden at det forplanter
sig til yderbeklædningen og forhindrer at fugten fra klimaskærmens yderste lag trænger ind i
konstruktionen. Den ventilerede facade stopper desuden direkte solstråling/kuldepåvirkning og
reducerer derved påvirkningen af bygningskonstruktionen.

Cedral farvekort
Cedral facadebeklædning fås i et stort udvalg af fabrikspåførte farver og to bejdsede udgaver. Du kan derfor altid finde en farve, der passer til dit
projekt. RAL- og NCS-farvekoder kan anvendes til sammenligning til døre og vinduer.

M I N E R A L FA RV E R

C01*

Hvid

RAL: 9003 – NCS S 0500-N

C56

C51*

Sølv

RAL: 7047 – NCS S 1500-N

Platin

RAL: / – NCS S 5502-Y

C53*

C05*

Grå

RAL: 7047 – NCS S 3000-N

Bly

RAL: 7039 – NCS S 6502-Y

C54*

C52*

Perle

RAL: 7030– NCS S 4502-Y

Petroleum

RAL: 7037 – NCS S 6500-N

C50*

Sort

RAL: 9011– NCS S 9000-N

S KO V E N S F A R V E R

C07*

Antik hvid

RAL: 901 – NCS S 1005-Y 10 R

C58
RAL: 7002-NCS /

C02

Beige

RAL: 1015 – NCS S 1010-Y 20 R

Valnød

C59			
RAL: / – NCS S 6005-G 80 Y

C08

Sandgul

RAL: 1014 – NCS S 1010-Y

Ler

C60*
RAL: / – NCS S 7502-Y

Der tages forbehold for at farverne kan variere fra denne trykte gengivelse til virkeligheden.
Det anbefales altid at rekvirere en vareprøve inden man træffer sit valg af farve.

C57

Mandel

RAL: /– NCS S 4010-G 90 Y

Mørk ler

C04*

Sortbrun

RAL: 8019 – NCS S 8005-Y 80 R

minimalt vedligehold
Tidløse flotte facader

fabriksmalet

*
= Lagervare
* * = Lagervare kun Cedral Lap Wood
* * * = Produceres kun i Cedral Lap Wood.
Etersilan kantimprægnering skal benyttes på skærekanter.

let at montere

J O R D FA RV E R

C11

Beigegul

C03*

Sand

C14

Atlasbrun

C55

Muldvarpebrun

RAL: 1001 – NCS S 3020-Y 20 R

RAL: 1019 – NCS S 3005-Y 20 R

RAL: /– NCS S 4005-Y 50 R

RAL: 7006– NCS S 6005-Y 50 R

		

		

		

RAL: – NCS S – S 5030-Y 30 R

CL104***

C30*

Brun

RAL: 8007 – NCS S 6020-Y 40 R

C32

Orange

RAL: 8023 – NCS S 3060-Y 50 R

C61*		

Svenskrød

RAL: / – NCS S 5040-Y 80 R

Lys eg

CL105***

Mørk eg

RAL: 8025-NCS S /

H AV E T S FA RV E R

C06

Oliven

RAL: / – NCS S 3005-G 20 Y

C10

Gråblå

RAL: 7010 – NCS S 3010-B 10 G

C62
RAL: / – NCS S 4010-R 90 B

Oceanblå

C15*

Granit

RAL: /– NCS S 6005-R 80 B

Bestil en gratis
vareprøve:
www.cedral.dk

C19*
RAL: 7016-NCS /

Antrazit

C31*

Grøn

RAL: 6009 – NCS S 8010-G 10 Y

Der tages forbehold for at farverne kan variere fra denne trykte gengivelse til virkeligheden.
Det anbefales altid at rekvirere en vareprøve inden man træffer sit valg af farve.
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Tidløse flotte facader

Cedral til enhver stil
Cedral er ideelt til beklædning af en eksisterende
bygning som skal renoveres, eller som en del af en
nybygget facade.
Plankerne fås i et stort udvalg af fabriksmalede farver,
så husejere og montører kan skabe flotte, personlige
hjem, der kræver et minimum af vedligeholdelse.

minimalt vedligehold
fabriksmalet
let at montere

Tidløse flotte facader

Smuk i kombination med
andre byggematerialer
Cedral sortimentets bredde og farvemuligheder
er et godt udgangspunkt for at tilgodese
byggeriets stil og arkitektur.

Tidløse flotte facader

Udnyt alle detaljer med
komplet tilbehørsprogram
For at opnå det optimale resultat, der giver glæde og tilfredshed i mange år, er det vigtigt at benytte
de bedste produkter under monteringen.
Cedral plankerne leveres med et omfattende tilbehørsprogram.
Det sikrer, at du kan opnå en let montage med en flot finish.
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EPDM-bånd

Alle aluminiumsprofiler leveres i korrosionsklasse C3 svarende til branchestandarden for aluprofiler brugt i dansk byggeri.

Tidløse flotte facader

Cedral Click plankerne monteres nemt og sikkert
med det specielle click-beslag.
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CEDRAL CLICK
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Multiprofil
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57.

PE-folie

Alle aluminiumsprofiler leveres i korrosionsklasse C3 svarende til branchestandarden for aluprofiler brugt i dansk byggeri.

Bestil en gratis
vareprøve:
www.cedral.dk
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Nemme at montere

Cedral er nemt at montere. Der skal anvendes almindeligt el-værktøj, og der
findes udførlig montageanvisning på www.cedral.dk.

Smart tilbehør

Cedral omfatter en række forskellige profiler i samme farve som beklædningen,
som gør det nemt at ordne detaljerne. Alle profiler er hurtige at montere og giver
din facade et flot og færdigt udseende.

www.cedral.dk

• Download Cedral montagevejledning
• Find flere oplysninger, en forhandler eller autoriseret montør
• Rekvirer gratis vareprøve
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www.cedral.dk
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Cedral
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Tidløse flotte facader

www.cedral.dk
www.cedralsidings.com

Denne publikation er baseret på de nyeste data på tidspunktet for trykning. På grund af produktændringer, forbedringer og andre faktorer, forbeholder
virksomheden sig ret til at ændre eller tilbagetrække information indeholdt heri uden forudgående varsel. Hvad angår specifikke anvendelser, henvises
brugere til den tekniske rådgivningstjeneste og relevante standarder og normer for vejledning. Fotografiet vist i dokumentet bør ikke nødvendigvis
opfattes som anbefaling af god praksis. Trykprocessen begrænser den nøjagtige gengivelse af farver. Hvad angår ægte farvereference, bedes du anmode
om produktprøver.

