EX SERIES

FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING
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SLÄPP VISIONEN FRI – UPPLEV FÖRDELARNA MED EX SERIES
EX series kan med fördel användas som fasadbeklädnad till offentliga, kommersiella och privata byggnader. Vårt
breda sortiment av ytor och färger i kombination med inspirerande utseenden gör EX series till det perfekta valet
för ditt nästa byggprojekt.
Oavsett om ditt kommande projekt är en villa, en modern italiensk restaurang eller flervåningshus kan EX series
förverkliga din vision med sina stora fördelar och eleganta utseende.

UNIKA UTSEENDEN SKAPADE AV EN KVALITETSPRODUKT
Fibercementprodukterna i EX series har levererats till många kommersiella byggnader under de senaste årtiondena. Fibercement är ett mångsidigt och miljömässigt hållbart material med hög prestanda som passar utmärkt
på såväl bostäder som kommersiella byggnader. Låt dig imponeras av de många olika och mycket varierande
utseenden som produkterna i EX series erbjuder. Fördelarna kommer rent av att förbluffa dig.

FASADSKIVOR SOM ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER
EX series är lika mångsidig och attraktiv som den är hållbar. Fibercement har i årtionden haft en framträdande
ställning på marknaden. Tillverkaren Nichiha Corporation har tagit fasta på alla fördelar med fibercement och
utvecklat ett ventilerat fasadsystem som är helt unikt. I kombination med vår tidsbesparande montering med
EX-clips ger EX series dig möjlighet att fullt ut utnyttja fibercementens oanade möjligheter.

PRODUKTBESKRIVNING
EX series fasadskivor är ytbehandlade med en slittålig lackering i flera lager samt ett självrengörande ytskikt
NichiGuardTM. Fasadskivorna har not och fjäder med mycket god passform på långsidorna. I kombination med en
fabriksapplicerad tätningslist ger detta ett utmärkt skydd mot regn och fukt.
I EX-series fasadsystem ingår även skarvlösningar i form av aluminiumprofiler eller fogmassa och färdiga hörnlösningar i aluminium eller med prefab hörnelement i fibercement.

KVALITET
Nichiha Corporation, som har utvecklat EX series, är en global tillverkare med 13 fabriker i tre länder. Nichiha
Corporation är inriktad på hållbar produktion av högkvalitativa och slitstarka fasadskivor.

FÖRDELAR
EX series kan enkelt kombineras med andra material och är ytterst effektiv som väderskydd av byggnader eftersom skivorna skapar en torr och tät luftspalt med ständig ventilation. Med släta ytor och spännande mönster
kombinerar EX Series fibercementens alla fördelar i ett monteringssystem utan synliga skruvar.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA EX SERIES

MODERN OCH INNOVATIV

EX series erbjuder ett brett produktprogram som ger arkitekten ett stort spelrum för anpassning och färgsättning
av fasader. Produkternas höga kvalitets- och säkerhetsnivå garanterar en närmast underhållsfri fasad med en
konstruktiv funktion och estetiskt tilltalande yta som håller i många år.

Färger, ytor och montering med dold infästning – skapa ett unikt utseende med
framtidens möjligheter

EX series
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>

Ventilerat fasadsystem med spon-

EX seriens ventilerade fasadsystem omfattar
följande:

tade långsidor skapar en torr fasad
utan öppna horisontella skarvar.

ʹʹ Ett modernt och samtida utseende som gör
det möjligt att skapa variationer i byggnadsdesignen.
ʹʹ I detalj utarbetat fasadsystem gör byggprocessen snabbare, minskar tillsynskraven
och arbetstiden på byggplatsen samt minimerar riskerna för leveransförseningar.
ʹʹ På fabriken har de färdiga fasadskivorna
genomgått en kvalitetskontroll som syftar
till att säkerställa hög kundtillfredsställelse
och färre reklamationer.
ʹʹ Ett brett sortiment av släta, strukturerade
och profilerade ytor i attraktiva färger som
uppfyller kundernas olika önskemål.
ʹʹ Fasaderna skyddas av NichiGuardTM
som har en smutsavvisande och
självrengörande funktion. Kiselpartiklar i
NichiGuardTM drar till sig vatten från atmosfären och bildar ett tunt molekylärt skikt
som förhindrar att luftburna föroreningar
når själva fasadytan. När regnvattnet rinner
ned längs väggarna sköljs orenheter bort.
ʹʹ En kostnadseffektiv lösning som är mycket
lämplig att montera på underkonstruktion
av trä- eller MolaVent ventilerad stålläkt.
ʹʹ Enkla komponenter och en okomplicerad
monteringsteknik säkerställer snabbt och
säkert montage.
ʹʹ Utvändiga prefabricerade hörn med
matchande struktur och kulör bidrar till en
snabb och enkel montering och ett elegant
slutresultat i hög kvalitet.
ʹʹ Aluminiumhörn och H-profiler finns tillgängligt i specialfärger.
Kombinationen av en kvalitetsprodukt och
systemets genomtänkta detaljer resulterar
i ett unikt ventilerat fasadsystem med enastående elegant finish – utan synliga skruvar
eller öppna horisontella skarvar.
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LAGERVAROR

PRODUKTDATA

Vi har nio olika designer på lager, men kan även leverera andra designer på begäran. Kontakta oss gärna med
dina specifika förfrågningar.

Produktserie:

EX series

Typ:

Fasadskivor för exteriör och interiör användning

Tjocklek:

16 mm

Storlek:

455 x 3030 mm

Underlag:

Trä/metall

Vikt/m2:

19 - 20 kg

Brandklass:

B-s1, d0 enligt EN 13501-1

Garanti:

10 år (För mer information se våra garantibestämmelser)

BillionBrick RoseGrey

ConcretePanel Grey

FlatPanel White

>

SNABB OCH ENKEL MONTERING
FlatPanel Mocca

I-Cube Onyx

VintageWood CarbonBlack

VintageWood BitterBrown

VintageWood MediumBrown

VintageWood WhiteAsh

EX series garanterar snabb och enkel montering, vilket bidrar till kortare byggtid på byggplatsen. Det betyder
att man i de flesta projekt kan spara tid och sänka totalkostnaderna.

Observera! De färgexempel som visas här är endast vägledande och kan variera från de varor som levereras.

EN LÖSNING MED STORA FÖRDELAR
Med EX seriens fasadesystem är möjligheterna i det närmaste obegränsade.
ʹʹ Unikt ventilerat fasadsystem med dold infästning tack vare patenterade EX-Clips.
ʹʹ Inga öppna horisontella skarvar tack vara den unika passformen av de spontade långsidorna. På detta sätt
skyddas ytterväggen mot fukt och regn och undviks problem med smuts och insekter i jämförelse med
traditionella skivfasader.

EX series 16 x 455 x 3 030 mm med MolaVent ventilerad, vågrät
underkonstruktion. Monteras på cc 455 mm.

EX series 16 x 455 x 3 030 mm på lodrät traditionell underkonstruktion av trä eller MolaVent stål. Monteras på max. cc 600 mm.

ʹʹ Monteringssystem som spar upp till 50% av monteringstiden och minimerar fel.
ʹʹ Fasadsystemet med dolda clips och utan synliga fasadskruvar ger ett rent och sammanhängande utseende.
ʹʹ En hållbar cementbaserad fasadpanel: minimerar risken för svamp, bakterier, skadedjur eller delaminering.
ʹʹ Fasadskivorna kan monteras på träreglar eller MolaVent ventilerad stålläkt.
ʹʹ Skivorna måste monteras enligt instruktionerna för att önskad effekt ska uppnås.

Ritning ovan visar montage med extruderade aluminium hörn- och
H-profiler i matchande kulör.
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Ritning ovan visar montage med EX-fogmassa och prefabricerade EX-Hörn i matchande utförande och format.
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