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Cover: Linda Ridge, Pasadena, USA. Architect: Montalba Architects, Santa Monica, USA. Photographer: Kevin Scott, Seattle, USA.
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Kompetanse, kvalitet og innovasjon

Lang erfaring

I mer enn 50 år har Swisspearls forsknings- og utviklingsteam løpende utvidet 
deres unike ekspertise innenfor fibersementmaterialteknologi, farging og bruk 
av hele systemer. Disse betydelige teknologiske fremskrittene danner ryg-
graden i den sveitsiske kvaliteten. Swisspearl er den eneste produsenten som 
mestrer de svært krevende produksjonsprosessene for fibersementplater med 
integrert innfarging ton-i-ton i et svært bredt fargemangfold.



BÆREKRAFTIG 
ARKITEKTUR

Ansvarlighet overfor mennesker og miljø er 
blitt et nøkkelprinsipp i arkitekturen. Bærekraft 
og holdbare bygninger er viktig, helt fra plan-
leggingsfasen og fram til bruken av bygningen. 
Enten det er i en hektisk storby eller på et 
avsidesliggende sted – etterspørselen etter 
bærekraftig arkitektur og bruk av naturlige 
råmaterialer er i konstant vekst.

Derfor skjer produksjonen av Swisspearl fiber-
sementplater allerede med lavt energiforbruk 
og høy grad av miljøbevissthet. Resursene 
som kreves til produksjonen er mer enn 95 % 
lokale mineralske råstoffer fra de sveitsiske 
Alpene. Det gjør at Swisspearl-produktene er 
100 % miljøvennlige og tar vare på ressursene 
våre.

Prosessene Swisspearl har utviklet med spe-
siell overflatefinish, forseglede kanter og 
belegg på baksiden sikrer at panelene oppfø-
rer seg optimalt og har lang holdbarhet. 
Swisspearl fibersement kan gjenvinnes uten 
sortering, og med sin lange levetid forbedrer 
den både den økologiske og økonomiske 
balansen i enhver bygningskledning. Millioner 
av plater montert verden over beviser den 
enestående, pålitelige langtidskvaliteten til 
fibersementplater og deres overflatebehand-
ling.

Derfor står Swisspearl for varig bærekraft, 
komfort, god økonomi og sikkerhet i bygnin-
gen på innsiden av fasaden og menneskene 
inne i bygningen.



Swisspearl produkter 
Platestørrelser og farger
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Swisspearl produkterskala - Platestørrelser

Maks. anvendelige, ferdige platestørrelser

3050 × 1250 × 8 mm | 12 mm

2510 × 1250 × 8 mm | 12 mm

Maks. anvendelige, ferdige platestørrelser 

3050 × 1250 × 8 mm

2510 × 1250 × 8 mm

2500 × 300 × 8 mm

2500 × 147 × 8 mm

1500 × 300 × 8 mm

1500 × 147 × 8 mm

2500 × 300 × 8 mm

1500 × 300 × 8 mm

Page 4/5: Muttseehuette, Glarus, Switzerland. Architect: Büchel Neubig Architekten GmbH, Weinfelden, Switzerland. Photographer: Jürg Hostettler, Winterberg, Switzerland. 
Page 6/7: Linda Ridge, Pasadena, USA. Architect: Montalba Architects, Santa Monica, USA. Photographer: Kevin Scott, Seattle, USA.

Hydropower Plant, Tosbotn, Norway. Architect: Stein Hamre arkitektkontor, Mo i Rana, Norway. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Swisspearl platestørrelser

Facade and interiør

Swisspearl Largo - stor format plater

Swisspearl Linearis - smale plater

Swisspearl Modula - overlappende plater

Tak

Swisspearl Tak - R-overflate
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Swisspearl produkter - Overflate og farge oversikt Swisspearl produkter - Overflate og farge oversikt

Swisspearl overflate og farge oversikt

Uavhengighet og mangfold

Fasadeplatene fra Swisspearl har et bredt spekter av overflater og farger noe som gjør at det tilsynelatende 
er ubegrenset med kombinasjoner. Nedenfor er en oversikt over standard fargene. Overflatene er beskrevet 
nærmere på sidene som følger.

VINTAGO

Naturlig autentisk, rått, livlig og unikt. Den slipte 
overflaten fremhever fibersementpanelets 
opprinnelige renhet.

VINTAGO - REFLEX

Rått og livlig, med et skinnende utseende. 
Vintago-Reflex har en slipt overflate kombinert 
med en reflekterende overflate som gir et litt rått 
og livlig, skinnende utseende.

GRAVIAL

Unikt samspill mellom lys og skygge.
Den lineære, geometrisk sporede overflaten tilbyr 
utallige muligheter til å skape et bestemt uttrykk.

CARAT

Unikt naturlig utseende og tidløs skjønnhet. 
Den gjennomskinnelige, lett pigmenterte 
finishen gir et fornemt uttrykk.

REFLEX

NOBILIS

TERRA

PLANEA

Autentisk og livfullt utseende. 
Det transparente belegget lar fibersementens 
naturlige utseende skinne gjennom.

Skinnende utseende med metallisk preg.
Det reflekterende overflatebelegget gir panelene 
et raffinert, skinnende utseende. 

Autentisk fibersementuttrykk.
Den gjennomskinnelige, lett pigmenterte over-
flaten fremhever fibersementteksturen i dens 
naturlige skjønnhet og eleganse.

Jordaktig og varm atmosfære. De nøye koor-
dinerte fargene minner om jordnyanser og gir 
bygningskledningen et naturlig utseende.

Frisk og fargerik kreativitet. Den matte og glatte 
overflaten fremhever de klare, lyse og sterke 
fargene og gir et intenst uttrykk. 

AVERA



12

Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger

INFO
 
Plate

Grunnplate: Gjennomfarget

Toppstrøk: Transparent lett pigmentert

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm og 12 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og fargeut-

valg, se vårt leveringsprogram.

Farger

Et bredt utvalg på mer enn 25 farger og ytterligere kunde-     

spesifikke farger.

Spesiell HR-overflate

Carat HR har en forsterket overflate med stor ripefasthet 

og beskyttelseseffekt mot kraftig forurensning og graffiti. 

Carat HR fås i alle standard Carat-farger.

Swisspearl Carat

Unikt naturlig utseende og tidløs skjønnhet

Carat er en gjennomfarget fibersementplate med en gjennomskinnelig, lett pigmentert finish. Med det unike, 
naturlige utseendet og den tidløse skjønnheten sørger overflaten for et elegant uttrykk.

Carat fås i et bredt standardutvalg med 25 farger, med ytterligere kundespesifikke farger. Carat kan også fås 
med et spesielt HR-belegg som gir økt ripefasthet og beskyttelse mot kraftig tilsmussing og graffiti. 

Med sin unike naturlighet gir Carat bygningsarkitekturen et unikt sterkt uttrykk.

Tartu University Hospital, Tartu, Estonia. Architect: AW2 Architects, Helsinki, Finland. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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Above: Multi family house, Küsnacht, Switzerland.
 Architect: Rossetti + Wyss Architekten AG, Zurich, Switzerland. 

Photographer: Jürg Zimmermann, Zurich, Switzerland.

Spesiell F-overflate

Carat F har en heldekkende overflate med forsterket vær-

bestandighet. Carat F fås i alle standard Carat-farger.

Spesiell R-overflate (R-coating)

Plater som skal brukes som takplater, må behandles med 

et spesielt værbestandig overflate belegg (R-coating). 

Dette gir platene og konstruksjonen en ideell beskyttelse 

mot alle værforhold samt økt UV-bestandighet. R-coating 

er tilgjengelig på alle standard Carat-plater, bortsett fra 

Onyx – og Amber-fargene.

Montering

Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 

med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM (Design & 

installasjons manual).

Bottom: Inland Northwest Behavioral Health Hospital, Spokane, USA. 
Architect: NAC Architecture, Spokane, USA. Photographer: Rick Keating, Gates, USA.
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Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gjennomfarget | Gråbasert

Toppstrøk: Transparent

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format

3050 x 1250 mm, tykkelse 12 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 

fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

6 standardfarger

Montering

Hele spekteret  med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM (Design 

& installasjons manual Gravial).

Swisspearl Gravial

Unikt samspill mellom lys og skygge

Gravial er et fibersementpanel med en overflatestruktur med lineære riller med et ensartet preg. Det gir et kon-
trastrikt og unikt spill mellom lys og skygge, alt etter synsvinkel og lysets innfallsvinkel. 

Ettersom Gravial kan kombineres helt utmerket med våre paneler Carat og Nobilis, skaper det uendelige 
designmuligheter med et bredt utvalg av farger og tilkappingsmuligheter.

Gravial er perfekt for å skape et spesielt arkitektonisk uttrykk både innvendig og utvendig å et bygg. 

Photographer: Kilian J. Kessler, Zurich, Switzerland.
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Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfargerSwisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gjennomfarget

Toppstrøk: Transparent

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 
fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

10 standardfarger
Variasjoner i fargetone fra plate til plate er en naturlig del 
av produksjonsprosessen. Dette understreker materialets 
livaktighet.

Montering
Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 
med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM 
(Design & installasjons manual).

Swisspearl Vintago

Naturlig autentisk, rått, livlig og unikt

Vintago er et gjennomfarget fibersementpanel med en slipt, litt rå overflate som gir fasaden et naturlig, autentisk, 
livlig og unikt uttrykk. Slipeprosessen skaper overflate som fremhever fibersementplatenes opprinnelige renhet. 

Det gir et bredt utvalg av designmuligheter med et mangfold av slipe- og fargealternativer. Det gjennomskinn-
elige, svært slitesterke overflatebelegget beskytter panelene og gir en bygning et ensartet uttrykk som varer. 

Med Vintago får bygningens ytre og interiør et mangefasettert og estetisk vakkert utseende.

MFH, Zuzwil, Switzerland. Architect: Trunz + Wirth AG, Henau, Switzerland. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger



20

INFO
 
Plate

Grunnplate: Gjennomfarget

Toppstrøk: Iriserende

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 

fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

3 standardfarger

Montering

Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 

med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM 

(Design & installasjons manual).

Swisspearl Vintago - Reflex

Rått og livlig, med et skinnende utseende

Vintago - Reflex er et gjennomfarget fibersementpanel  med en slipt, litt rå overflate kombinert med et reflekteren-
de belegg. Denne spesielle sammensetningen gir panelene et enestående vakkert utseende.

Den kan utmerket kombineres med våre Vintago- og Reflex-paneler og åpner på den måten opp for helt nye 
designmuligheter. 

Med den uvanlige, men vidunderlige sammensetningen gjør Vintago - Reflex hver fasade unik og overraskende. 

Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gjennomfarget

Toppstrøk: Transparent

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 
fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

9 standardfarger
Variasjoner i fargetone fra plate til plate er en naturlig del 
av produksjonsprosessen. Dette understreker materialets 
livaktighet.

Montering
Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 
med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM 
(Design & installasjons manual).
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Swisspearl Avera

Autentisk og livfullt utseende

Avera er en gjennomfarget fibersementplate som får en enestående naturlig og autentisk tekstur som følge av 
den dynamiske produksjonsprosessen. 

Et standard HR-belegg (high-resistance) gir platene fremragende ripefasthet og beskyttelse mot kraftig tilsmus-
sing og graffiti. Det transparente belegget lar fibersementens naturlige utseende skinne gjennom og skaper på 
den måten et livfullt overflateutseende med variert tekstur og dynamiske fargetoner.  

Avera gjør det mulig å skape en bygningskledning med imponerende liv og autentisitet.  

House on Haliburton Lake, Ontario, Canada. Architect: +VG, Toronto, Canada. Photographer: David Whittaker Photographer Inc., Toronto, Canada.

Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gjennomfarget

Toppstrøk: Iriserende

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm og 12 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 

fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

12 standardfarger

Montering

Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 

med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM 

(Design & installasjons manual).

Swisspearl Reflex

Skinnende utseende med metallisk preg

Reflex er et gjennomfarget fibersementpanel med reflekterende overflatebelegg. Det metalliske preget gir 
panelene et raffinert, skinnende utseende og skaper spennende nyanser i farger, avhengig av belysningen og 
hvor man er plassert. 

Standardutvalget med 12 farger åpner opp for ubegrensede muligheter i arkitekturen. 

Med det skinnende utseender forvandler Reflex bygningsfasader til raffinerte arkitektoniske høydepunkt.  

DC International School, Washington, USA. Architect: Perkins Eastman DC, Washington, USA. Photographer: Brycen Fischer, Baltimore, USA.
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Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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Page 26: Villa Martinuzzi, Pula, Croatia. Architect: Tobis Engineering, Zadar and Zagreb, Nataša Jozipović, Croatia. Photographer: Vjekoslav Skledar, Zagreb, Croatia.Black 
Villa, Beverly Hills, USA. Architect: Roger Kurath, go Design 21, California, USA. Photographer: Michael Hayes, Los Angeles, USA.

Spesialplate (Se side 20)

Tre Reflex-farger fås også  med et slipt overflatepanel – 

Vintago-Reflex.

G
ra

ni
te

 4
16

1
G

ra
ni

te
 4

16
2

C
ry

st
al

 4
11

2

Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gråbasert

Toppstrøk: Transparent lett pigmentert

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm. Disse 12 mm plater

er bare tilgjengelig i størrelse 2510 × 1250 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 

fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

Et bredt utvalg på mer enn 13 farger og ytterligere kunde-     

spesifikke farger.

Spesiell HR-overflate

Nobilis HR har en forsterket overflate med stor ripefasthet 

og beskyttelseseffekt mot kraftig forurensning og graffiti. 

Nobilis HR fås i alle standard Nobilis-farger.

Swisspearl Nobilis

Autentisk fibersementuttrykk

Nobilis er en gråbasert plate med en gjennomskinnelig, lett pigmentert overflate som fremhever fibersement-
teksturen i dens naturlige skjønnhet og eleganse.

De 13 fargene er kjennetegnet av  jevne gråtoner fint tilpasset hverandre. Alle fargene fås med et spesielt 
HR-belegg som gir økt ripefasthet og beskyttelse mot kraftig tilsmussing og graffiti. 

På større flater vil Nobilis skape raffinerte uttrykk med sine elegante og dempede farger.

Seamus Heaney Home Place, Bellaghy, Northern Ireland. Architect: W M Given, Coleraine, Great Britain. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

C
ry

st
al

 12
2

Ja
d

e 
52

2
Ja

de
 5

21
C

ry
st

al
 12

4
C

ry
st

al
 12

3
C

ry
st

al
 12

5
A

zu
rit

e 
42

1
A

zu
rit

e 
4

22
G

ra
ni

te
 6

22

Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger



Montering

Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 

med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM 

(Design & installasjons manual).

30

House XL, Pot na Črnile, Slovenia.  Architect: SONO Arhitekti, Lokavec, Slovenia. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gråbasert

Toppstrøk: Transparent sterkt pigmentert

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm. Disse 12 mm plater

er bare tilgjengelig i størrelse 2510 × 1250 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig .

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 

fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

6 standardfarger

Alle farger fås med HR-belegg.

Montering

Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 

med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM (Design & 

installasjons manual).

Swisspearl Terra

Jordaktig og varm atmosfære

Terra er en gråbasert fibersementplate med en gjennomskinnelig, kraftig pigmentert finish. De nøye koordinerte 
fargene minner om jordnyanser og gir bygningskledningen et jordaktig, naturlig utseende.

Med Terra kan bygninger smelte sammen med deres naturlige og jordfargede omgivelser. 

Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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INFO
 
Plate

Grunnplate: Gråbasert

Toppstrøk: Ugjennomsiktig

Platestørrelser (Se side 8)

Swisspearl Largo:

Vilkårlig platestørrelse opp til maksimalt format 

3050 x 1250 mm, tykkelse 8 mm og 12 mm.

Largo plater kan også brukes innvendig.

Swisspearl Linearis:

4 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 ulike platestørrelser, tykkelse 8 mm.

For et detaljert sammendrag av plate størrelser og 

fargeutvalg, se vårt leveringsprogram.

Farger

Et bredt utvalg på mer enn 13 farger og ytterligere kunde-     

spesifikke farger. Alle farger fås med HR-belegg.

Kundespesifikke farger 

Planea-platen er perfekt til å lage ditt eget personlige 

fargevalg (RAL, NCS, Pantone osv). For mer informasjon, 

se side 48.

Swisspearl Planea

Frisk og fargerik kreativitet

Planea er en gråbasert fibersementplate med et ugjennomskinnelig belegg. Den matte og glatte overflaten 
fremhever de klare, lyse og sterke fargene og gir et generelt intenst uttrykk. 

I tillegg til å gi mulighet for dype farger, gir den ugjennomskinnelige akryloverflaten platene og dermed bygningen 
pålitelig beskyttelse mot ekstreme værforhold. 

Planea-platene muliggjør en fargeintens, men samtidig naturlig, solid og holdbar bygningskledning.

Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger
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Bergi Music and Art Primary School, Garkalnes Novads, Latvia. Architect: Ozola & Bula, Riga, Latvia. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Montering

Hele spekteret fra fluktende lag til overlappende plater, 

med synlig eller skjult innfesting.

For detaljert informasjon henvises det til vår DIM 

(Design & installasjons manual).
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Swisspearl produkter - Fasade, interiør og takfarger



Designmuligheter 
Made to create
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Science Pyramid, Denver Botanic Gardens, Denver, USA. Architect: BURKETTDESIGN, Denver, USA. Photographer: JC Buck, Black Bike Productions, Denver, USA.

Skreddersydde plater

Vær kreativ

Designmulighetene med det brede utvalget av overflater og farger kan suppleres med spesielle produksjons- 
eller overflatebehandlinger. Disse tilleggsmulighetene gjør at enhver høy-profillert bygning kan gis et eksklusivt, 
spesielt preg.

De ulike Swisspearl-spesialitetene bygger på platenes store fargeutvalg. Plater med perforeringer, graveringer 
eller andre overflatebehandlinger leveres med en enestående finish. De kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon 
med andre Swisspearl-plater i samme eller ulike nyanse eller med andre materialer.

Designmuligheter - Skreddersydde plater

Page 38/39: Tutt Library, Colorado Springs, USA. Architect: Pfeiffer, Los Angeles, USA. Photographer: Steve Lerum Photography, Laguna Beach, USA.
RTVS, Kosice, Slovakia. Architect: DGA Design Grafic Architecture s.r.o., Kosice, Slovakia. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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Carbona Apartment House, Heviz, Hungary. Architect: BM Építész Kft., Budapest, Hungary. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Designmuligheter - Perforeringer

Perforeringer

Designmuligheter med funksjonalitet

Hull, spalter og andre former for perforeringer gjør det mulig å skape usedvanlige effekter. Perforerte plater 
kan ha en funksjon (glidende vinduslemmer, belysningskonsepter, vindskjerming, adskillelse, lydabsorpsjon 
osv.) eller bare være rent dekorative. Hvert perforeringsprosjekt må kontrolleres av våre tekniske rådgivere. 
Perforeringsoverflaten kan som en pekepinn være inntil 18%.

Perforerte plater er tilgjengelige i Carat og Reflex, andre fargelinjer på forespørsel.

Single-Family House, Lillesand, Norway. Architect: Sunniva Rosenberg Arkitektur, Oslo, Norway. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.



44 Graveringer

For å gjøre inntrykk

Geometriske former, unike skreddersydde mønstre, firmalogo osv., de kreative mulighetene har nesten ingen 
grenser. Graveringer kan ligge innenfor én plate, endre seg fra én plate til den neste eller strekke seg over flere 
plater for å skape et større mønster. Den strukturelle gjennomførbarheten for hvert ønsket mønster må kontroll-
eres. En veiledende graveringsdybde er 1,5 mm (platetykkelse 8 mm) eller inntil 4,0 mm (platetykkelse 12 mm). 
Hør med en teknisk rådgiver fra Swisspearl eller se Design- og monteringshåndboken.

Graverte plater er tilgjengelige i Carat og Reflex, andre fargelinjer på forespørsel.

Designmuligheter - Graveringer

Left: Davis-Harrington Welcome Center, Springfield, USA. Architect: Dake Wells Architecture, Springfield, USA. Photographer: Gayle Babcook, Springfield, USA.
Left Bottom: ITMS Telemedicina do Brasil, Sao Paulo, Brazil. Architect: Mauricio Karam, Sao Paulo, Brazil. Photographer: Mauricio Karam, Sao Paulo, Brazil.

Right: SAP Lobby, Budapest, Hungary. Architect: Vikár és lukács építészstúdió kft., Budapest, Hungary. Photographer: Bujnovszky Tamás, Budapest, Hungary.  ITMS Telemedicina do Brasil, Sao Paulo, Brazil. Architect: Mauricio Karam, Sao Paulo, Brazil. Photographer: Mauricio Karam, Sao Paulo, Brazil.
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Bus Station, Velenje, Slovenia. Architect: Guzic Trplan Arhitekti d.o.o., Ljubljana, Slovenia. Photographer: Miran Kambic, Radovljica, Slovenia.

Designmuligheter - Solskjermingselementer

Solskjermingselementer

Bryt lyset

Ekstra skreddersydd behandling som perforeringer er naturligvis også mulig for solskjermingselementer. Med 
disse funksjonelle og estetiske elementene kan man redusere varmeakkumulering i solutsatte rom,  og dermed 
oppnå betydelig reduserte energikostnader til romavkjøling.

Designmuligheter - Plater med to forsider

Plater med to forsider

Dobbelt uttrykk

Enhver plate kan overflatebehandles på begge sider. Typiske bruksområder er plater til balkonger eller balustra-
der (minimumstykkelse: 12 mm), skillevegger som er synlige fra begge sider, skyvelemmer osv.

University of Rijeka, Rijeka, Croatia. Architect: Hildegard Auf-Franic, Tin Sven Franic and Vanja Rister, Zagreb, Croatia. Photographer: Sandro Lendler, Zagreb, Croatia.
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Designmuligheter - Tilpassede farger

Tilpassede farger

Skap din egen farge

Vil du skape din egen farge til fasaden, interiør eller taket? Det er enkelt! Swisspearl har unik kompetanse og 
fagkunnskap når det gjelder spesialfarger. Flere tusen skreddersydde farger er levert i henhold til arkitektenes 
spesifikasjoner.

Ytterligere kundespesifikke farger er tilgjengelige i Carat, Nobilis eller Planea.

Otago Polytechnic Student Village, Dunedin, New Zealand. Architect: Mason and Wales Architects, Dunedin, New Zealand. Photographer: Matthew Heritage 
Architectural & Interior Photography, South Yorkshire, New Zealand. Wickham Community Hub, Wickham, Australia. Architect: Gresley Abas, Perth, Australia. Photographer: Acorn Photo, Robert Frith, Subiaco, Australia.



Ventilert fasadesystem 
En svært bærekraftig løsning
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Ventilert fasadesystem - Innfestinger

Kledningens utseende

Frontfestet

Swisspearl fasadeplater installeres på bærestrukturer av tre eller metall. Innfestingsmetoden med frontfestede 
skruer eller nagler gir effektivt feste på bærestrukturen. Festeelementenes hode kommer i samme farge som 
platene, og de er knapt synlige ettersom de går i ett med overflaten.

Skjulte plateinnfestingsmetoder

Den skjulte innfestingen er lagd for bruk der det er lagt stor vekt på estetikk. Denne avanserte metoden fremhev-
er Swisspearl-platenes attraktive overflatefinish.

Sigma
Sigma skjult plateinnfesting fås til 8 og 12 mm platetykkelse.

Platene leveres fra fabrikk presist tilskåret etter mål, med forankringspunkter på platens bakside. Aluminiums-
deler monteres på platene på stedet, og platene henges på tilhørende støtter på underkonstruksjonen. 
Underkonstruksjonen er lagd enten av trelekter med et lag EPDM til fuktbeskyttelse; eller av metall, dvs. 
aluminium eller galvanisert stål.

Viktig: Forankringspunkter for Sigma 8 skjulte plateinnfestinger kan bare besørges av Swisspearl direkte.

Fischer
Det er også mulig å feste de skjulte fasadeplatene med fischer FZP II T-PA konisk 5 mm anker i samarbeid med 
en fischer-sertifisert bedrift.

Lim
Paneler bestilt for liming kalles ARSB og kan fås på forespørsel ved bestillingstidspunktet. 
Standard Swisspearl-paneler kan ikke limes uten forbehandling av bakside..

Above: Single family home, Hirzel, Switzerland. Architect: Christa Stutz & Benno Kohli, Wohlen, Switzerland. Photographer: Jürg Zimmermann, Zurich, Switzerland.
Bottom: Villa Faun, Oslo, Norway. Architect: Various Architects, Oslo, Norway. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.Page 50/51: House RnEve, Mönchhof, Austria. Architect: ad2 Architekten, Weiden am See, Austria. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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3   
Varmeisolasjons-
sjikt

Fordelen med 
utvendig var-
meisolasjon er å 
holde en konstant 
temperatur i hele 
bygningsstruk-
turen og begrense 
kuldebroer, slik at 
energitapet blir min-
imalt. Dette gir både 
økonomiske og 
økologiske fordeler.

Ventilert fasadesystem - PrinsippetVentilert fasadesystem - Prinsippet

Page 55: Ventilated façade graphic. Designer: Dmitry Polishchuk, Volgograd, Russia.

Utvendig kledning med optimalt lang levetid

De fem hovedkomponentene

Det typiske regnbeskyttelsessystemet bygger på naturlig ventilasjon på baksiden. Det er svært pålitelig og 
bærekraftig og gir den utvendige kledningen maksimal levetid. Ventilerte fasadesystemer består av fem 
hovedkomponenter:

Ventilasjonssystem på baksiden

En svært bærekraftig løsning

Det miljøvennlige ventilerte fasadesystemet og Swisspearls fibersementplater, gir betydelige energibesparelser 
for et hvert bygg. Det er ikke bare fornuftig for å bevare miljøet, det gir også store muligheter til å bevare utseendet 
og øke levetiden og verdien av et bygg. 

Alle Swisspearl-plater er spesielt konstruert som regnbeskyttelseskledning med ventilasjon på baksiden. 
I kombinasjon blir de det mest pålitelige systemet ut fra et teknisk konstruksjonssynspunkt. Dette klednings-
systemet beskytter bygningen og dens struktur mot vær og vind på lang sikt. Dessuten reduserer det fuktinn-
holdet, og luftsirkulasjonen optimerer isolasjonseffekten. Dermed unngår man problemer som mugg, sopp osv. 
De råtebestandige og ikke-brennbare platene er ekstremt slitesterke og praktisk talt vedlikeholdsfrie – en attraktiv 
løsning med utallige fordeler.

4   
Ventilert hulrom

Hovedhensikten 
med hulrom er 
å evakuere fukt 
og overskytende 
varme. Luftsirku-
lasjonen skjer helt 
naturlig takket være 
trykkforskjellen mel-
lom bunn og topp.

5  
Swisspearl 
kledning

Utsiden av byg-
ningskledningen har 
to hovedfunksjo-
ner: den skal være 
estetisk tiltalende 
samtidig som den 
beskytter mot påvir-
kninger fra klima og 
miljø.

1  
Bærestruktur

Ytterveggen på 
en bygning består 
hovedsakelig av be-
tong, CMU-blokker, 
murverk, reisverk 
av stål eller tre med 
stendere og forska-
ling av gipsplater.

2  
Underkonstruks-
jon

Swisspearl fasade-
plater installeres på 
bæreelementer av 
tre eller metall.

1 Bærestruktur
2 Underkonstruksjon
3 Varmeisolasjonssjikt
4 Ventilert hulrom
5 Swisspearl kledning
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DAUERHAFTER SCHUTZ

brandsicher

Höchste behaglichkeit und komfort

sicherer feuchtigkeitsschutz

RISSFREI

GESTALTUNGSREICHdauerhaft unterhaltfrei

WIRTSCHAFLICH Flexible wahl der tragkonstruktion ÖKOLOGISCH VON A-Z       
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Ventilert fasadesystem - FordelerVentilert fasadesystem - Fordeler

Langvarig pålitelighet
Swisspearls enestående holdbarhet gir optimal 
beskyttelse av fasadekonstruksjonen mot alle 
typer vær og ytre påvirkning, og garanterer en 
langvarig, pålitelig bygningskledning i flere tiår.

Brannbestandig
Swisspearl-plater består av mineraler og er 
dermed ikke brennbare i henhold til ASTM 
E-136. De har enestående brannnbeskyttelse-
segenskaper. Dette gir nødvendig sikkerhet 
selv for spesielt kompakte strukturer. Brann-
klassifisering i henhold til NFPA 285 EN 13 
501-1 & A2-s1, d0.

Fuktbeskyttelse
Ikke noe kondens eller mugg på veggene. 
Ventilasjonsrommet på baksiden lar diffundert 
vanndamp inne i bygningen slippe ut til utsiden 
på en kontrollert måte.

Optimert komfort
De spesielle strukturfysiske egenskapene ved 
fasadesystemet Swisspearl opprettholder et 
ideelt, sunt innemiljø i bygningen året rundt. 
Mens isolasjonen holder kulden borte fra 
oppholdsrommene, hindrer den naturlige lufts-
irkulasjonen i ventilasjonsrommet på baksiden 
varmeoverføring inn i bygget om sommeren og 
holder oppholdsrommene behagelig svale.

Fullendt
Utsiden av enhver fasade er utsatt for ekstre-
me temperatursvingninger. Fasadesystemet 
Swisspearl til later uhindret dilatasjon av kled-
ningen. Dermed behøver du ikke bekymre deg 
for omfattende utbedringsarbeid for å utbedre 
sprekker eller avflassing i pussen som følge av 
frost på utsiden.

Arkitektonisk inspirasjon
Swisspearl kombinerer på en unik måte 
funksjonalitet og et sterkt estetisk uttrykk. De 
unike materialegenskapene sammen med det 
brede utvalget av former og farger åpner opp 
for praktisk talt ubegrensede muligheter til å 
skape førsteklasses fasader.

Økologisk fra A til Å
Minimalt energibehov i produksjonen og den 
lange levetiden gjør Swisspearl-plater til 
essensen av bærekraft i konstruksjonen, også i 
sammenlikning med treverk. Lagene i Swisspe-
arl fasadesystem kan også skilles fra hverand-
re, slik at det er enkelt å demontere.

Energieffektivitet
Swisspearl-fasader er ideelt egnet til energief-
fektive bygningskonsepter. Avansert konstruks-
jon med langvarig beskyttelse mot vær og vind 
gir en klar og langvarig energieffektivitet.

Holdbarhet og vedlikehold
Kledning med ventilasjon på baksiden er prak-
tisk talt vedlikeholdsfri. På den måten elimineres 
kostnader til oppfrisking av fasaden, tetting og 
utbedring med jevne mellomrom. Levetiden til 
Swisspearl kledningsplater viser tydelig produk-
tets økonomiske fordeler.

Bærekraftig og effektivt
Utmerkende egenskaper som holdbarhet, 
pålitelig funksjonalitet, vedlikeholdsfrihet og 
enkel installering gjør Swisspearl-fasader til en 
spesielt kostnadseffektiv, praktisk og verdifull 
bygningskledning fra første dag. Bærekraften 
til Swisspearl-produktene bekreftes av miljøde-
klarasjoner (EPDer).

Lønnsomhet

Inntil 30% besparelse i forhold til en typisk fasade

En Swisspearl-fasade er en kostnadseffektiv og ekstremt økonomisk bygningskledning som bevarer sin verdi 
svært godt, takket være sin fremragende egenskaper som enkel montering under alle værforhold, lang levetid, 
pålitelig funksjonalitet samt at den er nærmest vedlikeholdsfri.

Swisspearl ventilerte fasader har vist seg å være svært energieffektive og kostnadseffektive på lang sikt i 
krevende klima. De sikrer også lengre forventet levetid for bygningsstrukturen og -kledningen med et rimelig 
vedlikehold.

Ett system

Mange fordeler

Kledning med ventilasjon på baksiden, ofte omtalt som regnbeskyttelseskledning, kombinert med bruk av 
varmeisolasjon på utsiden av ytterveggen, gir en rekke fordeler:
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Ventilert fasadesystem - TekniskVentilert fasadesystem - Teknisk

Nagler

Rustfritt stål eller alumin-

ium. Pulverlakkerte eller 

blanke hoder. Standard 

type 18 mm, lengre 

nagler for overlappende 

kledningsplater.

Skruer / bit

Rustfri  stålskrue med 

pulverlakkert eller blankt 

hode. Standard type 

4,8×38 mm, hode Ø 12 

mm, T20W.

Nagle  1

Underkonstruksjon  2  

Brakett  3

Luftlomme  4

Varmeisolasjon  5

Dampsperre  6

Bærevegg  7

Skrue  1

EPDM-list  2  

Lekt  3

Luftlomme  4

Varmeisolasjon  5

Dampsperre  6

Bærevegg 7

Hulldiametre

Alle hull  i  plater ti l  både 

faste og bevegelige punkter 

må ha diameter 9,5 mm. Alle 

hull  i  underkonstruksjonen for 

innfesting av platene må ha 

diameter 4,1 mm.

Hulldiametre

Hull i  plater skal være 

Ø 5,5 mm

TrelekterUnderkonstruksjon av metall (aluminium eller galvanisert stål)

Aluminiumsprofiler
Min. 2 mm tykk aluminium riflet eller 
anodisert. Profillengde ca. 3 m for 
etasjehøy installering, spalte sammen-
fallende med horisontale plateskjøter.

Trekvalitet
Lekter skal være avrettet på 1 side:

• Tykkelse min. 27 mm (min. 3/4")
• Stivhetsklasse II (FK II/C24)
• Det anbefales kun å bruke 
   ovnstørket trevirke
• Fuktighetsinnhold maks. 20%
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Ventilert fasadesystem - Generell informasjon

Cepa Incek Houses, Cankaya, Turkey. Architect: Ali Osman Öztürk-A Tasarim Mimarlik, Ankara, Turkey. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Generell informasjon ventilert fasade

Fasadekonstruksjon

Fasadekonstruksjonen skal utarbeides av en lokal godkjent ingeniør på bakgrunn av data fra Swisspearl 
(panel- og innfestingsdata, vindbelastningstabeller) og basert på gjeldende lokale standarder og bestemmelser.

Underkonstruksjon/panelstøtte

Panelene leveres inklusive festeelementer, men uten bæreprofilene.
Dette gir prosjektet stor fleksibilitet. For eksempel:

n Vertikalelementer i metall eller trevirke festet til horisontal Z
n Dobbeltgjengede avstandsskruer til trelekter, kan justeres inn/ut
n Aluminiumsknekt (fast/glidende)
n Aluminiumsvertikaler, kan justeres inn/ut
n Underramme av trevirke, lagd av horisontalt og vertikalt lag
n Vertikaler av metall eller trevirke til horisontal vinkel, kan justeres inn/ut
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20 års produkt-garanti

Generell informasjon - Garanti og egenskaper til materialege Her for deg

Generell informasjon

Produktgaranti

Produktene produseres i henhold de høyeste standarder og er under løpende kvalitetskontroll av uavhengige 
kontrollinstanser samt fabrikkens egne laboratorier.

Dersom et levert produkt ikke skulle oppfylle sine spesifiserte egenskaper, er det 20 års garanti som dekker den 
funksjonelle kvaliteten til laget i sveits plater og tilbehør. Garantien forutsetter at den seneste Design- og instal-
lasjonshåndboken er fulgt.

Materialegenskaper

De trykte fargene kan avvike fra den originale fargenyansen. For å se den nøyaktige fargen, og når farger skal 
tilpasses tilstøtende deler av en bygning, må man bruke originale plateprøver. Ta kontakt for å få tilsendt prøver.

De naturlige ingrediensene som er benyttet i fibersementplatene vil til en viss grad avgjøre materialets unike 
karakter. Fargeintensitet og -tone kan variere noe, avhengig av produksjonspartiet. Variasjoner i tekstur og farge-
tone mellom de enkelte platene  er en naturlig del av produksjonsprosessen til Avera/Vintago/Incora som også 
understreker livaktigheten til materialuttrykket på fasaden. Slike fargeforskjeller dekkes ikke av garantien.

Her for deg

Her for deg

Kontakt oss

Swisspearls omfattende tilbud av tjenester og råd gjør at vi kan dekke de ulike behovene til byggherrer, 
fasadebyggere, taktekkere, arkitekter og planleggere for å utvikle gjennomtenkte løsninger i fellesskap. Her er det 
avgjørende å dele kunnskap. Det er også derfor vi samarbeider med eksklusive forhandlere for å kunne betjene 
markedet bedre.

Dessuten støtter Swisspearl sine kunder med omfattende spesialistrådgivning, detaljert dokumentasjon, tekniske 
håndbøker og sitt kundemagasin, som er blitt en anerkjent publikasjon for planleggere og arkitekter.

Ikke nøl med å kontakte oss. En av våre dedikerte og kyndige ansatte vil mer enn gjerne gi deg hjelp og råd.

Er du på utkikk etter arkitektonisk inspirasjon?

Hvert år gjennomføres det et stort antall byggeprosjekter med Swisspearl-produkter. Arkitektur kan få til mye i 
våre dager – det skulle bare mangle. Klimaendringer og betydningen av bærekraftige bygg utgjør en utfordring 
for enhver som er involvert i planleggingen og gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Det forventes at bygningskledninger skal minimere energiforbruket. Byggematerialer skal holde lenge. Arkitekter 
oppfordres til å vurdere hvorvidt eksisterende bygninger kan gjenbrukes. Bygningseiere står overfor utfordringen 
ved å definere deres krav til et bygg på en måte som gjør bruken av det bærekraftig og miljøvennlig. Med den 
ventilerte fasaden av fibersementplater tilbyr Swisspearl en miljøvennlig kledning. I vårt Swisspearl Architecture 
Magazine presenterer vi årlig arkitektonisk unike og enestående byggeprosjekter verden over. 

La deg inspirere og bestill siste gratisutgave.

Page 64/65: Green Line House, Warmia, Poland. Architect: Mobius Architekci, Warsaw, Poland. Photographer: Pawel Ulatowski, Krakow, Poland.
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