
KANADA
ALUMINIUM SKIFER

OP TIL40 ÅRS*GARANTI

PERFEKT 
TIL TAG OG 

FACADE

* 15 år tæt ved kysten, 10 år ved kystlinjen.

ENKEL 
MONTAGE



FORDELE; ALUMINIUM SHINGLES
 ¬ Ekstrem lav vægt

 ¬ Op til 40 års garanti
 ¬ Hurtig og nem installation
 ¬ Minimalt brug af værktøj
 ¬ Tilpasses let
 ¬ Skjult montering
 ¬ Vedligeholdelsesfrit og holdbart
 ¬ Hårdfør og modstandsdygtig overflade
 ¬ Minimale vækstbetingelser for alger o.l.

 HAUSHAUT KANADA
 Aluminium skifer

KANADA ALU SKIFER DATA:
Tykkelse:  0,60 mm
Vægt/m2:  2,54 kg
Forbrug/m2:  9,8 stk. 
Synlig størrelse:  445 x 230 mm 
m2 / kasse:  5,60

Farver:  Kanadasort & Husgrå

Min. Taghældning:  25° 

Virkelyst 11, 9400 Nørresundby – Tlf: 9810 1111
Mail: info@abbyggeprofiler.dk – Web: www.abbyggeprofiler.dk

DET SKAL DU BRUGE: 
Pladesaks 1  , Hammer 2  , Falsetang 3  ,  
Boremaskine 4  , Skruer 5  & Søm 6
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KANADA ALU SKIFER FACADE
Kanada Alu Skifer er fremstillet af farvebelagt aluminium og 
giver en imponerende facade med den specielle 3D prægning, 
giver et udtryk, som minder om naturskifer. Dette design giver 
gode muligheder for at anvende beklædningen både i moderne 
og mere traditionelt arkitektur. Den let strukturere overflade i 
perlebelægningen tilføre et naturligt spil til overfladen.

Den minimale tykkelse på Kanada Alu Skifer giver mulighed 
for, at lave en meget tynd konstruktion, som ofte gør 
denne løsning optimal, som gavlbeklædning, såvel som 
ved hele facadeflader. Desuden sikre den enkle montering 
at monteringen hurtigt kan overstås og de samlede 
omkostninger dermed minimeres.

KANADA ALU SKIFER TAG
Kanada Alu Skifer er fremstillet af farvebelagt aluminium 
og har i over 40 år bevist sin høje kvalitet med mere end 
10.000 tilfredse kunder i det barske canadiske klima. Denne 
robuste tagløsning giver et eksklusivt skiferlignende udtryk, 
som med den 3D prægede aluminium og den let strukturere 
perleoverfalde tilføjer et elegant udtryk til tagfladen.

Den lave højde og aluminiummets fleksible egenskaber 
gør tilpasning ved skotrender og lignende til en leg. Den 
hurtige monteringstid og tagets beskedne vægt er med til at 
begrænse totalomkostningen ved tagmontering.


