
Fasader

1. Modernt täckningssystem: Symmetrisk täckning är e� modernt system som med

användande av aluminiumkonstruk�on möjliggör en ekonomisk täckning av fasader med
stora ytor. Skiffersten med olika färger och naturlig eller polerad yta öppnar för stora
möjligheter a� individuellt u�orma fasader och tak. Skiffersten i valfri storlek upp �ll 60 x60
cm gör det möjligt a� på enkelt sä� anpassa systemet �ll varje byggnads geometri.

2. Vågar du satsa på något unikt?

Besparing, problemfri läggningsteknik och oslagbar este�k - dessa krav ställs av den moderna 
arkitekturen för välisolerade och ven�lerade fasader. 

Symmetriskt täckning är e� innova�vt fasadsystem som tagits fram av företaget Rathscheck som 
uppfyller dessa krav och på ny� definierar begreppet av skifferstensfasad.  

De rektangulära stenarna hängs upp med hjälp av klämmor av ros�ri� stål i en 
aluminiumkonstruk�on. 

Systemet är anpassat för användning av valfri� skifferstensformat upp �ll storleken 60 x 60 com 
vid en tjocklek på bara en cen�meter.  Fyra skifferfärger med olika ytor ger arkitekterna friheten 
a� u�orma fasaden på e� extravagant sä�.  
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3.U�örande av ven�lerade fasader med användande av följande inklädnader:

� Fasader av fiber-/cemen�nklädnader (Equitone (Euronit); Cembrit, Swisspearl)
� Fasader av fiber-/betonginklädnader (Fibre C)
� Fasader av HPL-pla�or (Fundermax, TRESPA, PRODEMA)
� Fasader med inklädnad av kompositpla�or (Alucobond, Reynobond, Stac Bond)

4. Arkitektoniska betongpla�or: 

Arkitektonisk betong är e� slutbehandlingsmaterial som under de senaste åren använts allt 
o�are av arkitekterna. Den kombinerar enkelhet med hållbarhet på e� särskilt sä�.

Pla�or av arkitektonisk betong utgör e� modernt och s�ligt sä� för inklädnad av utvändiga 
fasader och inomhusutrymmen. Varje fasad designas individuellt. 

Betongpla�or som vi erbjuder behåller si� ursprungliga utseende under en lång �d och 
komple�erar byggnadskroppen på e� perfekt sä� genom a� markera byggnadens moderna och 
utsökta design och pres�ge. 

Vi har många lösningar för fasadpaneler. Vid frågor kontakta oss gärna på mail. 
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