
CEMBR IT  TOSCANA

Den elegante bølge til danske tage

Cembrit Toscana



Teknisk information

Format (mm) 1166 x 625

Tykkelse (mm) 6,3

Monteringsbredde (mm) 1050

Monteringshøjde (mm) 52,5

Vægt (kg/plade) 8,92

Farver 2

Rene linier giver 
smukke tage 
Cembrit Toscana er et nyt og spændende tagprofil 
til danske tage. Toscana-pladernes stilrene udtryk er 
et smukt alternativ til den kendte, klassiske bølge-
plade. Med en kombination af bølger og plane 
flader fremstår Cembrit Toscana med et markant 
og moderne udtryk. 

Cembrit Toscana er fremstillet af miljøvenlig fiber- 
cement, hvilket betyder, at du får et sundt og stærkt 
tag, der på bedste vis matcher det danske vejrs på-
virkninger. Med Cembrit Toscana får du et tag, der 
kræver minimal vedligeholdelse, og som bevarer sit 
udseende og sine styrkemæssige egenskaber langt 
ind i fremtiden. Opbygningen af pladen giver i kom-
bination med pladens profil stor styrke og sikrer dig 
et tæt og stærkt tag.
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Cembrit Toscana Sort

Moderne udtryk
Miljøvenlig fibercement
Harmonisk overflade
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Cembrit Toscana er tagplader i en ensartet, høj 
kvalitet, både udseende - og styrkemæssigt. Den 
stærke overfladefinish, kombineret med fiber-
cementens unikke egenskaber, sikrer en optimal 
modstandsdygtighed overfor snavs og grønne 
begroninger.

Komplet tilbehørsprogram
Til Cembrit Toscana fås et komplet tilbehørs program 
med alt fra indfarvede skruer til rygninger og venti-
lationshætter – ja, alt der skal til for at skabe et tag 
med en fuldendt finish.

Nem udskiftning af gamle  B7 plader
Cembrit Toscana kan monteres med samme lægte- 
afstand som B7. Derfor kan man ved udskiftning af 
gamle B7 plader anvende de eksisterende lægter , 
hvis de vurderes at være styrkemæssigt egnede.

Kombinationen af bølger og 
plane flader giver et unikt udtryk

Kvalitetsprodukt
Flot finish
Tilbehørsprogram

Cembrit Toscana Sort
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Cembrit Toscana Teglrød
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Cembrit Toscana Sort
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Sort Teglrød

Materialeforbrug

Forbrug1 plader/m2 2,0

Tagskrue stk./plade 2

Tætningsbånd m/plade 1,26

Produkt

1) Oplagt med 150 mm overlæg
Se montagevejledningen for materialeforbrug i øvrigt. Pladerne kan monteres med fast undertag ned til 10° taghældning. 
Ved taghældninger over 20° kan pladerne monteres uden undertag. 
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Cembrit A/S  
Gasværksvej 24, 1  Tel. +45 99 37 22 22 
9000 Aalborg  info@cembrit.dk  
Danmark   cembrit.dk

En stærk partner
Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores 
søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle 
bygherrer. 

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade.  Vores tekniske 
afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. Alle produkter fra 
Certificering af Cembrit produkter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 er en løbende proces og på cembrit.com ses den aktuelle
status på certificeringer for hvert enkelt af vores produkter.

Garanti
Cembrit Toscana er omfattet af 15 års Cembrit Garanti. 

Salg
Cembrit Toscana og alt tilbehør forhandles over hele lande t af trælast- og byggemateriale forretninger, som også giver gode råd og vejledning 
om produkternes  anvendelse.


