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Kompetens, högsta kvalitet och innovation

Mångårig erfarenhet

Swisspearls forsknings- och utvecklingsteam har i mer än 50 år kontinuerligt 
utökat sin unika kompetens när det gäller teknik för fibercementmaterial, färgs-
ättning och tillämpning av kompletta system. Det är sådana tekniska framsteg 
som utgör grunden för den Schweiziska kvaliteten. Swisspearl är den enda 
tillverkaren som kan bemästra de mycket krävande produktionsprocesserna för 
genomfärgade, ton-i-ton-mönstrade fibercementskivor som finns i en mängd 
olika kulörer.



HÅLLBAR 
ARKITEKTUR

Ansvaret för människor och vår miljö har blivit 
en mycket viktig princip inom arkitekturen. 
Hänsyn till en byggnads hållbarhet och ålders-
beständighet tas ända från planeringsfasen 
och fram till byggnadens användning. Efter-
frågan på hållbar arkitektur som använder 
naturliga råmaterial ökar hela tiden, både i 
myllrande storstäder och långt ute på lands-
bygden.

Därför produceras Swisspearls fibercements-
kivor med låg energiförbrukning och ett 
starkt miljömedvetande. Resurserna som 
krävs för produktionen består till mer än 95 % 
av mineralråmaterial som hämtas lokalt från 
de schweiziska alperna. Det innebär att 
Swisspearl-produkterna är helt miljövänliga 
och bevarar våra resurser.

Swisspearls egenutvecklade processer med 
speciell ytbehandling, förseglade kanter och 
baksidesbeläggning garanterar hållbara 
skivor med optimala egenskaper. Swisspearls 
fibercement kan återvinnas utan sortering 
och den långa livslängden förbättrar både 
den ekologiska och ekonomiska balansen i 
alla byggnadsskal. Miljoner installerade skivor 
runtom i världen är ett bevis för fibercements-
kivornas pålitliga och utmärkta långtidsegens-
kaper och utföranden.

Det innebär att Swisspearl står för robust 
hållbarhet, hög komfort, god ekonomi och 
säkerhet för byggnaden bakom fasaden och 
människorna inuti byggnaden.



Swisspearl produktsortiment 
Skivstorlekar och färger



8

Swisspearl produktsortiment - Skivstorlekar

Maximalt användbara, färdigställda skivstorlekar 

3050 × 1250 × 8 mm | 12 mm

2510 × 1250 × 8 mm | 12 mm

Maximalt användbara, färdigställda skivstorlekar

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 skivstorlekar

Fasader och interiörer

Swisspearl Largo - stora skivstorlekar

Swisspearl Linearis - lamellskivor

Swisspearl Modula - överlappande skivor

Yttertak

Swisspearl Roof - R-beläggning



10 11Swisspearl färgöversikt

Oberoende och mångfald

Swisspearls fasadskivor finns i många variationer och färgalternativ. På nästkommande sidor beskrivs de 
olika alternativen. 

Swisspearl produktsortiment - Färgöversikt Swisspearl produktsortiment - Färgöversikt

CARAT

Unikt och naturligt utseende med tidlös skön-
het. Den genomskinliga och lätt pigmenterade 
ytfinishen ger ett elegant uttryck.

VINTAGO

Naturligt autentisk, grov, livfull och unik. Den 
slipade ytan framhäver fibercementskivans 
renhet.

VINTAGO - REFLEX

Grov, livlig med ett glänsande utseende. 
Vintago-Reflex har en slipad yta kombinerad med 
en reflekterande yta som ger ett aningen grovt, 
men ändå livligt och glänsande, utseende.

GRAVIAL

Unikt samspel mellan ljus och skugga. Ytans linjära, 
geometriska spår ger oändliga möjligheter att ska-
pa ett helt unikt uttryck.

AVERA

REFLEX

NOBILIS

TERRA

PLANEA

Autentiskt och livfullt utseende. Den genoms-
kinliga beläggningen låter fibercementens 
naturliga utseende lysa igenom.

Glänsande utseende med skimrande karaktär. 
Den reflekterande ytbeläggningen ger skivorna 
ett sofistikerat, glänsande utseende.

Autentiskt fibercementutseende. Den genoms-
kinliga, lätt pigmenterade ytan framhäver den 
naturliga skönheten och elegansen hos fiberce-
mentens ytmönster.

Jordnära och varm atmosfär. De finkänsligt 
avstämda färgerna påminner om jordfärgade 
kulörer och ger byggnadsskalet ett jordnära, 
naturligt utseende.

Fräsch och färgstark kreativitet. Det matta och slä-
ta utförandet framhäver de klara, ljusa och starka 
färgerna och ger ett intensivt helhetsintryck.
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INFO
 
Skiva

Basskiva: Genomfärgad

Toppskikt: Transparent lättpigmenterat 

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på 

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm och 12 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett brett standardutbud med mer än 25 färger och ytterliga-

re specialfärger.

Special HR-beläggning

Carat HR är en lätt pigmenterad specialytbehandling som 

har hög reptålighet och ger bra skydd mot svår smuts och 

graffiti.  Carat HR finns i alla standardfärger för Carat.

Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak

Swisspearl Carat

Unikt och naturligt utseende med tidlös skönhet

Carat är en genomfärgad fibercementskiva med en genomskinlig, lätt pigmenterad ytfinish. Det homogena 
materialet har ett unikt, naturligt utseende och tidlös skönhet som garanterar ett elegant uttryck.

Det finns 25 färger och ytterligare specialfärger i skivans standardsortiment. Carat finns med en speciell 
HR-beläggning som ger bättre rephållfasthet och skydd mot kraftig nedsmutsning och klotter. 

Carat har också en unik naturlighet som ger byggnadens arkitektur ett spännande uttryck.

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.

Special F-beläggning

Carat F är en täckande specialytbehandling som ger högre 

väderbeständighet. Carat F finns i alla standardfärger för 

Carat. 

Special R-beläggning

Skivorna är avsedda för takytor och är behandlade med en

speciell väderbeständig beläggning. Det ger byggnaden 

perfekt skydd mot alla väderförhållanden samt högre 

UV-beständighet. R-beläggning finns i alla standard Carat 

färger utom Onyx och Amber.

Installation

Hela sortimentet från plant montage till överlappande 

skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

Installationshandbok).

Bottom: Inland Northwest Behavioral Health Hospital, Spokane, USA. 
Architect: NAC Architecture, Spokane, USA. Photographer: Rick Keating, Gates, USA.
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Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak
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INFO
 
Skiva

Basskiva: Genomfärgad | Gråbaserad

Toppskikt: Transparent

Skivstorlekar  (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på

3050 x 1250 mm, med tjocklek 12 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett standardutbud med med 6 färger.

Installation

Hela sortimentet med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

Installationshandbok Gravial).

Swisspearl Gravial

Unikt samspel mellan ljus och skugga

Gravial är en fibercementskiva vars yta har en ytstruktur med linjära spår som ger enhetlig karaktär. Det ger en 
unik ljus- och skuggeffekt som varierar med betraktningsvinkeln och dagsljusets infall. 

Gravial kan med fördel kombineras med våra Carat- och Nobilis-skivor för att erbjuda mängder med alternativ för 
färg och kapning som skapar oändliga designmöjligheter.

Gravial är perfekt för den som vill skapa ett unikt arkitektoniskt uttryck både för byggnadens interiör och exteriör. 

Photographer: Kilian J. Kessler, Zurich, Switzerland.
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INFO
 
Skiva

Basskiva: Genomfärgad

Toppskikt: Transparent

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 
färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett standardutbud med med 10 färger.
Skillnader i färgton mellan skivorna är en naturlig del av 
produktionsprocessen. De framhäver materialets livliga 
karaktär.

Installation
Hela sortimentet från plant montage till överlappande 
skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 
Installationshandbok).

Swisspearl Vintago

Naturligt autentisk, grov, livfull och unik 

Vintago är en genomfärgad fibercementskiva med en slipad, aningen grov yta som ger fasaden ett naturligt, 
autentiskt, livligt och unikt utseende. Slipprocessen skapar en yta som framhäver fibercementskivornas 
ursprungliga renhet. 

Den har många olika alternativ för kapning och färg och erbjuder mängder med designmöjligheter. Den genoms-
kinliga, högbeständiga ytbeläggningen skyddar skivorna och ger byggnaden ett enhetligt och tidlöst utseende. 

Med Vintago kan du ge både byggnadens interiör och exteriör ett mångfacetterat och vackert utseende.

MFH, Zuzwil, Switzerland. Architect: Trunz + Wirth AG, Henau, Switzerland. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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INFO
 
Skiva

Basskiva: Genomfärgad

Toppskikt: Skimrande

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett standardutbud med med 3 färger.

Installation

Hela sortimentet från plant montage till överlappande 

skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

Installationshandbok).

Swisspearl Vintago - Reflex

Grov, livlig med ett glänsande utseende

Vintago - Reflex är en genomfärgad fibercementskiva med en slipad, aningen grov yta kombinerad med en 
reflekterande beläggning. Den speciella sammansättningen ger skivorna ett fantastiskt vackert utseende.

Den kan med fördel kombineras med våra Vintago- och Reflex-skivor för att skapa helt nya designmöjligheter. 

Vintago - Reflex har en ovanlig men fantastisk sammansättning som gör varje fasad unik och överraskande.

Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.
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Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak
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INFO
 
Skiva

Basskiva:  Genomfärgad

Toppskikt: Transparent

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 
färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett standardutbud med 9 färger.
Skillnader i färgton mellan skivorna är en naturlig del av 
produktionsprocessen. De framhäver materialets livliga 
karaktär.

Installation
Hela sortimentet från plant montage till överlappande 
skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 
Installationshandbok).
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Swisspearl Avera

Autentiskt och livfullt utseende

Avera är en genomfärgad fibercementskiva som får en fantastiskt naturlig och autentisk ytmönstring genom den 
dynamiska tillverkningsprocessen. 

En speciell, högbeständig HR-beläggning (High Resistance) ger skivorna utmärkt rephållfasthet och skydd mot 
kraftig nedsmutsning och klotter. Den genomskinliga beläggningen låter fibercementens naturliga utseende lysa 
igenom och ger en livfull yta med skiftande mönstring och dynamiska färgtoner.  

Med Avera kan du skapa ett byggnadsskal som är fantastiskt livfullt och autentiskt. 

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

Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak
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INFO
 
Skiva

Basskiva:  Genomfärgad

Toppskikt: Skimrande

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på 

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm och 12 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett standardutbud med 12 färger.

Installation

Hela sortimentet från plant montage till överlappande 

skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

Installationshandbok).

Swisspearl Reflex

Glänsande utseende med metallisk karaktär

Reflex är en genomfärgad fibercementskiva med en reflekterande ytbeläggning. Den skimrande karaktären ger 
skivorna ett sofistikerat, glänsande utseende och skapar spännande färgnyanser beroende på betraktningsvin-
kel och belysning. 

Standardserien med 12 färger erbjuder obegränsade möjligheter för byggprojekt. 

Reflex-skivans glänsande utseende förvandlar byggnadsskal till sofistikerade arkitektoniska höjdpunkter.

DC International School, Washington, USA. Architect: Perkins Eastman DC, Washington, USA. Photographer: Brycen Fischer, Baltimore, USA.
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26 Specialbasskiva (hänvisar till sidan 20)

Tre Reflex-färger finns också tillgängliga för en skiva med 

slipad yta – Vintago-Reflex.

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.
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INFO
 
Skiva

Basskiva: Gråbaserad

Toppskikt: Transparent lättpigmenterat

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på 

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm. Dessa 12 mm 

skivor finns endast i storlek 2510 x 1250 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett brett standardutbud med mer än 13 färger och ytterli-

gare specialfärger.

Special HR-beläggning

Nobilis HR är en lätt pigmenterad specialytbehandling 

som har hög reptålighet och ger bra skydd mot svår 

smuts och graffiti. Nobilis HR finns i alla standardfärger 

för Nobilis.

Swisspearl Nobilis

Autentiskt fibercementutseende

Nobilis är en gråbaserad skiva med en genomskinlig, lätt pigmenterad yta som framhäver den naturliga skönhe-
ten och elegansen hos fibercementens ytmönster.

De 13 färgerna kännetecknas av jämna gråtoner som är finkänsligt avstämda med varandra. Alla färger finns 
med en valfri högbeständig HR-beläggning (High Resistance) som ger bättre rephållfasthet och skydd mot 
kraftig nedsmutsning och klotter. 

På större ytor skapar Nobilis ett sofistikerat uttryck med sina eleganta och mjuka färger.

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

Hela sortimentet från plant montage till överlappande 

skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

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

Basskiva: Gråbaserad

Toppskikt: Transparent kraftigtpigmenterat

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på 

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm. Dessa 12 mm 

skivor finns endast i storlek 2510 x 1250 mm.

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett standardutbud med 6 färger.

Alla färgerna tillgängliga med HR-beläggning.

Installation

Hela sortimentet från plant montage till överlappande 

skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

Installationshandbok).

Swisspearl Terra

Jordnära och varm atmosfär

Terra är en gråbaserad fibercementskiva med en genomskinlig, starkt pigmenterad ytfinish. De finkänsligt 
avstämda färgerna påminner om jordfärgade kulörer och ger byggnadsskalet ett jordnära, naturligt utseende.

Med Terra kan byggnaderna smälta in i sin naturliga och jordnära omgivning.

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

Basskiva: Gråbaserad

Toppskikt: Ogenomskinlig

Skivstorlekar (hänvisar till sidan 8)

Swisspearl Largo:

Godtyckliga skivmått upp till en maximal storlek på 

3050 x 1250 mm, med tjocklek 8 mm och 12 mm. 

Largo skivor kan även användas inomhus.

Swisspearl Linearis:

4 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

Swisspearl Modula:

2 olika skivstorlekar, med tjocklek 8 mm.

För en detaljerad sammanfattning av olika storlekar och 

färger, se vårt leveransprogram.

Färger

Ett brett standardutbud med mer än 13 färger och ytterligare 

specialfärger. Alla färgerna tillgängliga med HR-beläggning.

Specialfärger
Planea-skivan är perfekt för att skapa en egen personlig färg 

som du väljer själv. (RAL, NCS, Pantone etc). För mer informa-

tion se sidan 48.

Swisspearl Planea

Fräsch och färgstark kreativitet

Planea är en gråbaserad fibercementskiva med en ogenomskinlig beläggning. Det matta och släta utförandet 
framhäver de klara, ljusa och djärva färgerna och ger ett intensivt helhetsintryck. 

Den ogenomskinliga akrylbaserade ytbeläggningen ger inte bara rika färger utan skyddar också skivorna och 
därmed byggnaden effektivt från extrema väderförhållanden. 

Planea-skivorna ger möjlighet till ett färgstarkt, men ändå naturligt, starkt och hållbart byggnadsskal.

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

Hela sortimentet från plant montage till överlappande 

skivor, med synlig eller dold infästning.

Detaljerad information finns i vår DIM (Design och 

Installationshandbok).
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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.

Swisspearl produktsortiment - Färger för fasad, interiör och tak



Designmöjligheter 
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.

Skräddarsydda skivor

Var kreativ

Designmöjligheterna som det breda utbudet av utföranden och kulörer erbjuder kan kompletteras med 
specialbeställd tillverkning eller ytbehandling. Med sådana alternativ kan alla byggnader med hög profil få en 
exklusiv och speciell karaktär.

De olika Swisspearl-specialiteterna är baserade på plattformen med genomfärgade skivor. Skivor med perfore-
ringar, gravyrer eller annan ytbehandling levereras med ett fantastiskt utförande. De kan användas individuellt 
eller i kombination med andra Swisspearl-skivor som har samma eller olika färgnyanser eller andra material.

Designmöjligheter - Skräddarsydda skivor

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.



Carbona Apartment House, Heviz, Hungary. Architect: BM Építész Kft., Budapest, Hungary. Photographer: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Italy.

Designmöjligheter - Perforeringar

Perforeringar

Funktionella designmöjligheter

Hål, spår och andra perforeringar med olika form ger möjlighet att skapa ovanliga effekter. Perforerade skivor 
kan ha en speciell funktion (t.ex. skjutluckor, belysningskoncept, vindskydd, separation, ljuddämpning) eller 
uteslutande vara dekorativa. Alla perforeringsprojekt måste kontrolleras av våra tekniska rådgivare. 
En tumregel är att upp till 18 % av ytan kan vara perforerad.

Perforerade skivor finns i Carat och Reflex, andra färglinjer på begäran.

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

43



44 Gravyrer

Gör intryck

De kreativa möjligheterna är oändliga och omfattar allt från geometriska former och unika specialmönster till 
företagslogotyper. Gravyrer kan vara begränsade till en skiva, variera mellan olika skivor eller spänna över flera 
skivor för att skapa större mönster. Den strukturella utförbarheten måste kontrolleras för alla planerade mönster. 
En tumregel är att gravyrens djup kan vara mellan 1,5 mm (8 mm tjock skiva) och 4,0 mm (12 mm tjock skiva). 
Kontakta en teknisk rådgivare från Swisspearl eller läs Design- och installationshandboken.

Gravyrer skivor finns i Carat och Reflex, andra färglinjer på begäran.

Designmöjligheter - Gravyrer

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.

Designmöjligheter - Solskyddsdetaljer

Solskyddsdetaljer

Bryt ljuset

Extra specialbehandling, t.ex. i form av perforeringar, finns naturligtvis också för solskyddsdetaljer. Med sådana 
funktionella och estetiska detaljer kan värmebildningen i starkt soliga lokaler minskas så att energikostnaderna för 
kylning blir betydligt lägre.

Designmöjligheter - Skivor med beläggning på båda sidorna

Skivor med beläggning på båda sidorna

Dubbelt så snyggt

Alla skivor kan beläggas på båda sidorna. Exempel på tillämpningar är bl.a. balkonger eller balustrader (minsta 
tjocklek: 12 mm), skiljeväggar med båda sidorna synliga, skjutluckor och liknande. 

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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Designmöjligheter - Skräddarsydda färger

Skräddarsydda färger

Skapa din egen färg

Vill du skapa din egen färg för fasaden, interiörer eller yttertaket? Inga problem! Swisspearl har oöverträffad 
kompetens och kunskap om specialfärger. Vi har levererat tusentals specialfärger som uppfyller arkitekternas 
specifikationer.

Skräddarsydda färger finns för Carat, Nobilis och 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.



Ventilerade fasadsystem 
En mycket hållbar lösning
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Ventilerade fasadsystem - Fästdon

Beklädnadens utseende

Ytmontering

Swisspearls fasadskivor installeras på underlag av trä eller metall. Fästmetoden med ytmonterade skruvar eller 
nitar ger en stadig montering mot underlaget. Fästdonens huvuden finns med samma färg som skivorna och är 
närmast osynliga även på nära håll eftersom de smälter samman med resten av ytan.

Metoder för dolda skivfästen

De dolda fästena är utvecklade för tillämpningar med högsta möjliga estetiska krav. Den här avancerade 
användningsmetoden framhäver verkligen Swisspearl-skivornas attraktiva ytbehandling. 

Sigma
De dolda Sigma-skivfästena finns för skivor med en tjocklek på 8 och 12 mm.

Skivorna levereras från fabriken med rätt mått och fästpunkter på skivornas baksida. Skivornas aluminiumde-
taljer monteras på platsen och skivorna hängs in i rätt hållare på den undre ramen. Den undre ramen är antingen 
tillverkad av träläkt täckta med ett skikt av EPDM-gummi för fuktskydd eller av metall i form av aluminium eller 
galvaniserat stål.

Viktigt: Fästpunkter för dolda Sigma 8-skivfästen kan endast sättas in av Swisspearl direkt.

Fischer
De dolda fasadskivorna kan också fästas med fischers underskurna ankare, modell FZP II T-PA, som borras in 
5 mm i samarbete med ett av fischer godkänt företag.

Lim
Skivorna som ska beställas för fastsättning med lim är av typen ARSB och finns tillgängliga på begäran vid 
beställningen. Swisspearl-skivor av standardtyp är inte avsedda för fastsättning med lim.

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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Ventilerade fasadsystem - SystemetVentilerade fasadsystem - Systemet

3   
Värmeisolerande 
skikt

Fördelen med en 
yttre värmeisolering 
är att hela bygg-
nadskonstruktionen 
håller konstant 
temperatur och att 
risken för köldbryg-
gor minimeras så 
att energiförlusten 
reduceras till ett 
minimum. Resultatet 
är både ekonomis-
ka och miljömässiga 
fördelar.

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

Maximal livslängd för den yttre beklädnaden

De fem huvudkomponenterna

Ett typiskt system för regnskydd är baserat på bakre ventilation. Det är mycket pålitligt och hållbart och ger 
maximal livslängd för den yttre beklädnaden. Ventilerade fasadsystem består av fem huvudkomponenter:

Det bakre ventilationssystemet

En mycket hållbar lösning

Swisspearls fibercementskivor sparar inte bara ansenliga mängder energi för en byggnad utan det miljövänliga 
ventilerade fasadsystemet och Swisspearls fibercementskivor bidrar dessutom till ett effektivt klimatskydd, 
samtidigt som de ger fantastiska möjligheter att förbättra byggnadens hållbarhet, utseende och värde. 

Alla Swisspearls skivor är speciellt utvecklade för tillämpningar med regnskyddsbeklädnad och bakre ventilation. 
I kombination med varandra utgör de det mest pålitliga systemet ur byggnadsteknisk synpunkt. Det här bekläd-
nadssystemet skyddar effektivt byggnaden och dess konstruktion från väder och vind under lång tid. Dessutom 
minskar fuktigheten och luftcirkulationen optimerar isoleringens effektivitet. Därför uppstår inga problem med 
mögel, svampbildning, etc. De rötbeständiga och obrännbara skivorna är extremt hållbara och närmast under-
hållsfria – en attraktiv lösning med många fördelar.

4   
Ventilerad spalt

Luftspaltens främs-
ta funktion är att 
evakuera fukt och 
överskottsvärme. 
Luftcirkulationen 
sker naturligt tack 
vare tryckskillnaden 
mellan under- och 
överdelen.

5  
Swispearl
beklädnad

Byggnadsskalets 
yttre beklädnad har 
två huvudfunktioner: 
att ge ett estetiskt 
intryck och skydda 
mot påverkan från 
klimat och miljö.

1  
Bärande kon-
struktion

En byggnads 
yttervägg består 
huvudsakligen av 
betong, cement-
block, murverk av 
tegel, stål- eller 
trästomme med 
reglar och bekläd-
nad av gipsskivor.

2  
Undre ram

Swisspearls fasad-
skivor installeras på 
underlag av trä eller 
metall.

1 Bärande konstruktion
2 Undre ram
3 Värmeisolerande skikt
4 Ventilerad spalt
5 Swisspearl-beklädnad
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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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Ventilerade fasadsystem - FördelarVentilerade fasadsystem - Fördelar

Långsiktig tillförlitlighet
De oöverträffade och närmast outslitliga 
Swisspearl-skivorna ger fasadkonstruktionen 
optimalt skydd mot alla väderlekar och all form 
av yttre påverkan, och garanterar därmed ett 
långsiktigt, pålitligt byggnadsskal i årtionden.

Brandsäker
Swisspearl-skivorna består av mineraler och är 
därmed obrännbara enligt ASTM E-136. De har 
enastående brandskyddsegenskaper. Detta 
ger nödvändig säkerhet även för mycket kom-
pakta byggnader. Brandklassning enligt NFPA 
285 EN 13 501-1 & A2-s1, d0.

Fuktskydd
Ingen kondensation eller mögelbildning på 
väggarna. Det bakre ventilationsutrymmet låter 
diffunderad vattenånga inuti byggnaden trans-
porteras till  utsidan på ett kontrollerat sätt.

Optimal komfort
Swisspearl-fasadsystemets speciella struk-
turella-fysiska egenskaper upprätthåller en 
perfekt, hälsosam miljö i byggnaden året runt. 
Isoleringen som finns överallt skyddar bostäder 
mot kyla och de bakre ventilationsutrymmenas 
naturliga luftcirkulation hindrar värme från att 
överföras till  byggnadens insida under somma-
ren så att bostäderna förblir behagligt svala.

Fulländad
Utsidan på alla fasader utsätts för extrema 
temperaturvariationer. Swisspearls fasad-
system ser till  att den på utsidan monterade 
beklädnaden fritt kan utvidgas. Det innebär att 
du slipper oroa dig över omfattande reparati-
onsarbeten för att åtgärda sprickor i murbruket 
eller avflagning på grund av frost på fasadens 
utsida.

Arkitektoniskt inspirerande
Swisspearl kombinerar funktionalitet med ett 
mycket starkt estetiskt uttryck. Systemets 
unika materialegenskaper i kombination med 
en mängd olika former och färger ger närmast 
oändliga möjligheter att designa förstklassiga 
fasader.

Miljövänlig från A till Ö
Swisspearl-skivornas minimala energiför-
brukning under produktionen och deras långa 
livslängd gör dem till en symbol för hållbart 
byggande, även i jämförelse med trä. 
Swisspearl-fasadsystemets skikt kan också 
separeras, så att de enkelt kan demonteras.

Energieffektivitet
Swisspearl-fasaderna är perfekta för energief-
fektiva byggnadskoncept. Avancerad konstruk-
tion med långsiktigt väderskydd ger påtaglig 
och bestående energieffektivitet.

Beständighet och underhåll
Beklädnader med bakre ventilation är närmast 
helt underhållsfria. Det innebär att kostnaderna 
för regelbunden ommålning, omtätning och 
reparation elimineras. Swisspearls långlivade 
beklädnadsskivor gör produktens ekonomiska 
fördelar helt uppenbara.

Hållbar och effektiv
Enastående egenskaper som beständighet, 
til lförlitlig funktion, underhållsfri skötsel och 
enkel installation gör Swisspearl-fasaderna 
till  ett extra effektivt, ekonomiskt förmånligt 
och värdefullt byggnadsskal redan från första 
dagen. Swisspearl-produkternas hållbarhet 
framgår av miljövarudeklarationerna.

Kostnadseffektivitet

Spara upp till 30 % jämfört med en vanlig fasad

En Swisspearl-fasad är ett kostnadseffektivt och extremt ekonomiskt byggnadsskal som behåller sitt värde 
mycket bra tack vare sina utmärkta egenskaper, bl.a. i form av enkel montering i alla väder, lång livslängd och 
tillförlitlig funktion samtidigt som de är närmast helt underhållsfria.

Swisspearls ventilerade fasader har visat sig vara mycket energi- och kostnadseffektiva på lång sikt i 
påfrestande klimat. De garanterar också längre förväntad livslängd och kostnadseffektivt underhåll för bygg-
nadskonstruktionen och byggnadsskalet.

Ett system

Många fördelar

Beklädnaden med bakre ventilation, ofta kallad regnskyddsbeklädnad, i kombination med användningen av 
värmeisolering på ytterväggens utsida skapar en lång rad fördelar, bl.a. i form av:
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Aluminiumprofiler
Obehandlad eller eloxerad aluminium, 
minsta tjocklek 2 mm. Profillängd ca 
3 m så att fogarna mellan varje skiva 
med våningshöjd sammanfaller med 
de horisontella skivfogarna.
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Ventilerade fasadsystem - TekniskaVentilerade fasadsystem - Tekniska

Nitar

Rostfritt stål eller alu-

minium Pulverlackerade 

eller blanka huvuden.

Standardtyp, 18 mm, 

längre nitar för överlap-

pande beklädnadsskivor.

Skruvar / 

skruvmejselspets

Rostfri  stålskruv med 

pulverlackerat eller blankt 

huvud. Standardtyp 

4,8×38mm, huvud 

Ø 12mm, mejselspets

T20W.

Nit  1

Undre ram  2  

Konsol  3

Luftspalt  4

Värmeisolering  5

Fuktskydd  6

Bärande vägg  7

Skruv  1

Band av EPDM-gummi  2  

Läkt  3

Luftspalt  4

Värmeisolering  5

Fuktskydd  6

Bärande vägg  7

Håldiametrar

Alla hål i  skivorna, både för fasta och 

glidande fästpunkter, ska ha en diam-

eter på 9,5 mm. Alla hål i  den undre 

ramen för montering av skivorna ska 

ha en diameter på 4,1 mm.

Håldiametrar

Hålen i  skivorna ska 

vara

Ø 5,5 mm

TräläktUndre ram av metall (aluminium eller galvaniserat stål)

Träkvalitet
Läktens tjocklek ska mätas mot en 
sida:

• Minsta tjocklek 28 mm
• Soliditetsklass 28x95 (G4-3)
• Vi rekommenderar att endast 
   ugnstorkat timmer används
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Ventilerade fasadsystem - Generell information

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

Generell information om ventilerade fasader

Fasadkonstruktion

Fasadkonstruktionen ska utföras av en godkänd tekniker på platsen med utgångspunkt från data som 
tillhandahålls av Swisspearl (data om skivor och fästdon,  vindbelastningstabeller) och baseras på gällande loka-
la normer och bestämmelser.

Hållare för undre ram/skivor

Skivorna levereras tillsammans med fästdonen men utan de bärande profilerna.
Det ger en stor fördel i form av flexibilitet för projektet. Exempel:

n Vertikala komponenter av metall eller trä anslutna till horisontalen Z
n Distansskruvar med dubbelgänga för träläkt, justerbara inåt/utåt
n Aluminiumkonsol (fast/glidande)
n Aluminiumvertikaler, justerbara inåt/utåt
n Undre ram av trä bestående av ett horisontellt och ett vertikalt skikt
n Vertikaler av metall eller trä för horisontell vinkeljustering inåt/utåt
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20 års produkt-garanti

Generell information - Garanti och materialegenskaper Vi finns här för dig

Generell information

Produktgaranti

Produkterna tillverkas för att uppfylla högsta möjliga kvalitetskrav och kvaliteten kontrolleras löpande, både i 
testanläggningar hos tredje part och av fabrikens egna laboratorier.

En levererad produkt som inte uppfyller de angivna prestandakraven omfattas av en 20-årig garanti som täcker 
funktionsbrister för schweiziskt tillverkade skivor och tillbehör. Garantin gäller endast under förutsättning att alla 
anvisningar i Design- och installationshandboken har följts.

Materialets egenskaper

De tryckta färgerna kan avvika från de verkliga färgnyanserna. För att kunna se  exakt rätt färg, och när färger på 
olika delar av en byggnad matchas mot varandra, måste de ursprungliga skivproverna användas.

De naturliga ingredienserna som används i fibercementskivorna bestämmer i viss mån materialets unika 
karaktär. Intensiteten och färgtonen kan variera något mellan olika tillverkningssatser. Skillnader i ytmönster och 
färgton mellan individuella skivor är en naturlig del av produktionsprocessen för Avera/Vintago/Incora och 
framhäver också materialets livliga uttryck på fasaden. Sådana färgskillnader täcks inte av garanti.

Vi finns här för dig

Kontakta oss

Swisspearls omfattande utbud av tjänster och rådgivning ger oss möjlighet att uppfylla olika behov hos bygg-
mästare, fasadbyggare, takläggare, arkitekter och planerare så att vi gemensamt kan utveckla väl förankrade 
lösningar. Att vidarebefordra kunskap är en nyckelfaktor för detta. Det är också orsaken till att vi har ingått 
partnerskap med exklusiva distributörer för att kunna betjäna marknaden på ett bättre sätt.

Swisspearl hjälper också sina kunder med omfattande specialistrådgivning, detaljerad dokumentation, tekniska 
handböcker och genom sitt kundmagasin, som har blivit en välkänd publikation för planerare och arkitekter.

Tveka inte att kontakta oss. Någon av våra duktiga medarbetare ger dig gärna hjälp och rådgivning.

Söker du arkitektonisk inspiration?

Varje år genomförs mängder med byggprojekt som använder Swisspearls produkter. Arkitekturen kan åstad-
komma mycket idag - och det måste den. Klimatförändringen och vikten av hållbart byggande är en utmaning för 
alla som arbetar med planering och uppförande av en byggnad.

Byggnadsskalen förväntas minimera energiförbrukningen. Byggnadsmaterialen måste vara åldersbeständiga 
på lång sikt. Arkitekterna uppmanas att ta hänsyn till om befintliga byggnader kan återanvändas. Byggnadernas 
ägare står inför utmaningen att definiera sina krav på en byggnad på ett sätt som gör dess användning hållbar 
och miljövänlig. Med en ventilerad fasad av fibercementskivor erbjuder Swisspearl ett byggnadsskal som är 
miljövänligt. I vårt magasin Swisspearl Architecture presenterar vi varje år byggprojekt som är arkitektoniskt 
unika och enastående runtom i världen. 

Få inspiration och beställ det senaste numret gratis.
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