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DANSKPRODUCERET KVALITETSPRODUKT
FRA SIGA DESIGN I NYKØBING MORS

MEST NATURLIGE
BYGGEMATERIALE
UNDER HIMLEN
DET KLASSISKE NORDISKE TRÆHUS ER TILBAGE, I EN NY FORTOLKNING HVOR DET I SAMSPIL MED
STÅL, BETON, SKIFER OG STEN,
SÆTTER NYE STANDARDER FOR
MODERNE ARKITEKTUR.
Mange moderne byggefirmaer anvender som
standardmaterialer stål, beton, sten og skifer
til at beklæde facaderne med. Træ er dog et
af de ældste byggematerialer man kender til,
og stadig flere vælger at vende tilbage til dette
robuste naturmateriale, og lader træ indgå i
beklædning af husfacaden.
Ved at implementere naturligt træ – helt eller
delvist på den ydre beklædning, kan husets
udseende gøres lettere og modvirke, at det
kommer til at virke for markant i omgivelserne.
Siga Solid trælameller skaber et naturligt og
personligt udtryk i ethvert moderne byggeri.
Det er hurtigt og fleksibelt at arbejde med, og
gør det muligt at beklæde facader eller udhæng, på væsentlig kortere tid end ved montering af trælameller på sædvanlig vis.

BRYD MUREN
OG SKAB DIT
EGET UDTRYK
DET ER DE SMÅ DETALJER DER
TÆLLER, OG ET ENKELT TRÆPANEL
KAN GIVE NYT LIV TIL EN ELLERS
TUNG ELLER KEDELIG HUSFACADE.
Kontrasten mellem det mørke og det lyse –
det hårde og det bløde giver et eksklusivt og
forfriskende look. Dette giver facaden et helt
personligt præg, som gør det svært at fjerne
blikket fra huset.
Siga Solid er ikke forbeholdt nybyggeri, og kan
nemt eftermonteres på en eksisterende husfacade, f.eks. i forbindelse med renovering.
Panelerne kommer færdigmonteret på Cembrit fibercementplader, og skrues nemt på den
eksisterende facade eller træskelet.
Det er med andre ord nemt at tilføre nyt liv til
din gamle bolig, og give den en langtidsholdbar og naturlig facade.

FRIHED TIL AT VÆLGE
DEN HELT RIGTIGE
BELYSNING
TRÆK NEMT KABLER TIL
LAMPER UDEN AT FRÆSE
MUREN OP.
Udendørs belysning kan skabe en
fantastisk atmosfære, og fremhæve
den flotte træfacade efter mørkets
frembrud.
Siga Solid gør det let at placere
udendørs belysning, lige dér hvor du
vil have den. Du slipper for besværet
med at fræse muren, trække kabler
og pudse op igen.
Siga Solid panelerne monteres på
strøer fastgjort på muren, hvilket
giver plads til elkabler mellem husmuren, og den Cembrit fibercementplade, hvorpå trælamellerne er
monteret.
Du kan derfor nemt føre kabler, til
præcis det sted, du ønsker din facadelampe monteret – også efter at
panelerne er sat op.

DET MEST GENIALE
ER DET DU IKKE SER
LAMELLERNE AF KVALITETSTRÆ
HOLDES PÅ PLADS, AF EN FIBERCEMENTPLADE MED USYNLIGE
SAMLINGER, SOM GØR FACADEN
ELEGANT, LANGTIDSHOLDBAR OG
SOLID.
Siga Solid leveres som præfabrikerede paneler, med trælister fastgjort på Cembrit fibercementplader. Dette giver en utrolig stabil og beskyttende egenskab.
Da panelerne samtidig leveres i standardmål,
gør det håndtering af panelerne nemmere,
hvilket reducerer monteringstiden og minimerer håndværkertimerne betragteligt.
Ved montering skrues pladerne blot direkte på
facaden eller på strøer. Der skrues igennem fibercementpladen jf. Cembrits montagevejledning, og samlingerne mellem pladerne skjules
elegant med en specialproduceret træliste,
som klikkes på vha. et skjult beslag.

Trælamellerne kommer
monteret på strøer ovenpå en
Cembrit fibercementplade. Det
skaber luft til træet, sikrer stabilitet og gør det hurtigt at montere
panelerne.

CEMBRIT
Fibercementpladerne er Cembrit Windstopper
Extreme, som er godkendt til at indgå i bygningens afstivende/stabiliserende system (for
yderligere information se www.cembrit.dk).
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ÉT PRODUKT –
TRE LØSNINGER
IKKE ALTING HAR BRUG FOR SAMME BESKYTTELSE – DERFOR FÅS
SIGA SOLID I TRE FORSKELLIGE
VARIANTER.
SIGA SOLID
Hvert panel består af trælister monteret på et
sæt tværlister, fastgjort til fibercementplader
vha. en ikke-organisk afstandsklods. Denne
konstruktion sikrer stabilitet samt ventilation
til træet, og forhindrer dermed råd og vandophobning på listerne. De usynlige skruesamlinger giver desuden en utrolig flot finish, og
sikrer en lang levetid på træet.
SIGA SOLID BASIC
Er opbygget på samme måde som Siga Solid,
men i stedet for fibercementplader, anvendes
en vind- og vandtæt membran. Denne variant
er lettere, og dermed perfekt til anvendelse
udenpå en eksisterende facade, hvor ekstra
afstivning ikke er nødvendig.
SIGA SOLID LIGHT
Er som Siga Solid Basic, ikke monteret på en
fibercementplade, men anvender i stedet filt.
Den er dermed ikke vind- eller vandtæt, og er
derfor bedst egnet til facader, som ikke er direkte udsat for vind og vejr. Fx. i en carport
eller en form for udhæng.

KVALITETSTRÆ
MED LANG LEVETID
SOM STANDARD
SIGA SOLID ER EN SIKKER INVESTERING MED LANG HOLDBARHED, OG
MULIGHED FOR NEM UDSKIFTNING
TAKKET VÆRE STANDARDMÅL.

STANDARDMÅL:
Højde: 3000mm/2500mm
Bredde: 600mm
Trællameller: 48x20mm
Mellemrum: 12mm
Kan også produceres efter specialmål
dog max. højde på 3000mm.

Siga Solid kan som standard leveres med
trælister i varmebehandlet Fyr eller Sibirisk
Lærk, men andre træsorter kan leveres efter
forespørgsel.
Varmebehandlet Fyr uden ekstra træbeskyttelse har en levetid på ca. 25 år. Levetiden
kan dog forlænges markant, hvis man vælger
at give træbeskyttelse. Træet kan efter ønske
leveres behandlet, med klar eller sort træbeskyttelse fra fabrikken.
Panelerne kommer i standardmål, med let adgang til de skjulte monteringssamlinger. Den
lette adgang til montering betyder derfor, at
det er nemt at vedligeholde og udskifte panelerne, hvis det skulle blive nødvendigt.

ENDNU ET KVALITETSPRODUKT
FRA SIGA DESIGN – EKSPERTERNE
I TRÆBEKLÆDNING.
Den danske virksomhed Siga Design fra Nykøbing Mors, har siden 1999 produceret indvendige og udvendige træløsninger til byggeri
og indretning i hele Skandinavien. Og står bag
en lang række unikke og individuelt tilpassede løsninger.
Den lange erfaring med træ i højsædet, har
resulteret i en række produkter, som sætter
fokus på design, kvalitet, holdbarhed og nem
montering.
Siga Solid er nyeste medlem af Siga Designs
produktfamilie, og er inspireret af den nordiske byggestil, hvor anvendelse af træ og rene
linjer, skaber en naturlig sammenhæng med
omgivelserne.

Læs mere på www.sigadesign.dk.

Siga Design
Industrivej 31
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 97 71 10 36
www.sigadesign.dk

Bent Fredholm

Ulla Bæk

Flemming Pedersen

Flemming Bæk

Salg, tilbud
og ordrebehandling

Salg, ordrebehandling
og bogholderi

Salgsansvarlig
Siga Design og AcuWood

Indehaver, salgsansvarlig
Siga Solid og AcuWood
projekt

BF@sigadesign.dk

UFB@sigadesign.dk
FP@sigadesign.dk
Bogholderi@sigadesign.dk

FB@sigadesign.dk

SIGA

