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Cembrit skaber rammer om mennesker

”

Det handler om rammer.
Rammer om mennesker.
Hvad enten vi taler fancy
modehus eller en villa i Valby.

Scan og se vores nye film

Når du tegNer, skaber du rammer
Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag,
mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du
laver. Og har din faglige stolthed.
Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i
fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og
banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet.
Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele
Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det
100% miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en
lang række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit
og som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og
svamp og bidrager til et sundt indeklima.
Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk
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Cembrit skaber rammer om mennesker
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Det handler om rammer.
Rammer om mennesker.
Hvad enten vi taler berømt
musikhus eller stue i Solrød
.
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Når du tegNer, skaber du rammer
Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag,
mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du
laver. Og har din faglige stolthed.
Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i
fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og
banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet.
Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele
Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding
med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det 100%
miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en lang
række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit og
som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og
svamp og bidrager til et sundt indeklima.
Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk
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Cembrit skaber rammer om mennesker
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Det handler om rammer.
Rammer om mennesker.
Hvad enten vi taler blåt
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Når du tegNer, skaber du rammer
Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag,
mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du
laver. Og har din faglige stolthed.
Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i
fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og
banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet.
Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele
Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det
100% miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en
lang række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit
og som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og
svamp og bidrager til et sundt indeklima.
Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk
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Når du tegNer, skaber du rammer
Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag,
mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du
laver. Og har din faglige stolthed.
Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i
fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og
banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet.
Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele
Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det
100% miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en
lang række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit
og som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og
svamp og bidrager til et sundt indeklima.
Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk

Når du tegNer, skaber du rammer
Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag,
mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du
laver. Og har din faglige stolthed.
Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i
fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og
banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet.
Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele
Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding
med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det 100%
miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en lang
række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit og
som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og
svamp og bidrager til et sundt indeklima.
Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk

Når du tegNer, skaber du rammer
Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag,
mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du
laver. Og har din faglige stolthed.
Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i
fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og
banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet.
Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele
Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det
100% miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en
lang række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit
og som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og
svamp og bidrager til et sundt indeklima.
Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk

