LamiFacade
Lamirocs fasadskiva i högtryckskompaktlaminat av norrländsk kvalitet.
LamiFacade är det självklara valet för dig som vill ha en snygg, underhållsfri fasad
för exteriört bruk som är enkel och billig att montera. Produkten är självklart
rekommenderad av Byggvarubedömningen och är godkänd av Sunda Hus.
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LamiFacade produceras i enlighet med den europeiska standarden EN 438.

IEN DLY

LamiFacade
Skivorna har låg vikt och är beständiga mot smuts, fukt, repor samt väderbeständigt. Dessutom
är de brandklassade och miljövänliga. De kan levereras i en uppsjö av färger och mönster. Väl
anpassade till modern arkitektur och design. LamiFacades inbyggda egenskaper gör dem närmast
underhållsfria. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till aluminium-, trä-, glas-, plast-, plåtoch betongfasader. Dessutom är skivorna enkla att montera. Jämför gärna priset med alternativen.
Du lär inte bli besviken.
Vår fabrik i Nordmaling jobbar effektivt och flexibelt. Eftersom vi har tillverkning i Sverige kan vi
om exempelvis en skiva kapas fel ute på byggarbetsplatsen, snabbt ställa om i produktionen och
skicka en ny skiva. Det sparar tid och pengar i ditt projekt. Vid behov anpassar vi laminatet efter
kulör och mått samt erbjuder förborrning och numrering av skivorna. Dessutom kan du få skruvar
levererade i rätt kulör. Du kan även få LamiFacade med LamiGraphiq-anpassning. Det innebär
att skivan kan fås med ett önskat mönster, egen vald bild eller varför inte din egen logotyp direkt
pressat in i skivan.
Besök oss på webben för att se våra standardkulörer. Allt material är certifierat i enlighet med FCS
och PEFC.

Produktfakta

Användningsområden

• Maxmått: 1250 x 2750 mm

• Nyproduktion av fastigheter

• Tjocklekar: 0,8–22 mm

• Renovering av fastigheter

• Vikt: 8,4 kg per kvadratmeter
på 6 mm-skiva

• Tilläggsisoleringar

• 10 års garanti.

• Endast fantasin sätter gränser

• Balkongfronter

Skandinaviens enda tillverkare av högtryckslaminat. Förutom våra egna produkter legotillverkar vi en rad
produkter som bordsskivor, bänkskivor, fasadskivor, grafiskt laminat, paneler, skyltar, skåp och skärmsystem till
interiörer med mera. Vi kan med hänsyn till våra maxmått tillverka allt inom högtryckslaminat.
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