
DET ORIGINALE SKANDINAVISKE LOOK
TRÆFACADEN

DANSKPRODUCERET KVALITETSPRODUKT
AF SIGA DESIGN I NYKØBING MORS



Det Skandinaviske look med de enkle linjer og ud-
bredt anvendelse af træ, i kombination med beton, 
stål og glas, skaber et moderne og tidløst udtryk. 

Med Siga Solid, er det nu blevet endnu lettere at 
beklæde huset med træ, vel at mærke uden at gå 
på kompromis med kvalitet og holdbarhed.

Få leveret træbeklædningen direkte til døren, i af-
stemte mål og med en udførlig monteringsvejled-
ning – det bliver ikke nemmere! 

DET POPULÆRE
SKANDINAVISKE LOOK

– FÅS NU SOM SAMLESÆT

DANSK FACADELØSNING
ÆSTETISK, FUNKTIONEL

OG TIDSBESPARENDE



HURTIG MONTERING 
Siga Solid leveres som færdigopbyggede paneler, med trælister 
fastgjort på Cembrit fibercementplader, hvilket reducerer håndvær-
kernes monteringstid betragteligt. 

Ved montering skal pladerne blot skrues på facaden igennem fi-
bercementpladen, jf. Cembrits montagevejledning. I mellemrum 
mellem pladerne monteres et klikbeslag, hvorpå den specialprodu-
cerede liste, kan klikkes på nemt og hurtigt. Dette er med til, at 
fuldende det enkle og skrueløse udtryk.

ÉT PRODUKT – TRE LØSNINGER
SIGA SOLIDSIGA SOLID
Hvert panel består af trælister monteret på et sæt tværlister, fast-
gjort 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 fi-
bercementplader, anvendes en vind- og vandtæt membran. Denne 
variant er lettere, og dermed perfekt til anvendelse udenpå en eksi-
sterende 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. under en carport eller en anden  
                         form for udhæng. 

KVALITETSMATERIALER 
Siga Solid kan leveres med trælister i varmebehandlet Fyr eller Sibi-
risk Lærk, og kan behandles med klar eller sort træbeskyttelse efter 
ønske. Sibirisk Lærk har en forventet levetid på 15 år, og varmebe-
handlet Fyr helt op til 25 år.

Fibercementpladerne er Cembrit Windstopper Extreme, som er god-
kendt til at indgå i bygningens afstivende/stabiliserende system (for 
yderligere information se www.cembrit.dk). 

               FLEKSIBILITET    
         Alle Siga Solid produkter kan tilpasses ethvert  
         behov. Hvad enten det er afslutninger, afrun- 
                     dinger, samlinger eller inddækninger. Vi laver 
                           alt efter mål, og sikrer dig et perfekt resultat.

Hver træliste måler 48x20mm og 
 er placeret med 12mm mellemrum.

Panelerne leveres i stan-
dardmålene 2500x600mm 

og 3000x600mm, samt efter 
specialmål på max. 3000mm.
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SIGA SOLID – ENDNU ET  
KVALITETSPRODUKT 

FRA SIGA DESIGN
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 unik-
ke og individuelt tilpassede løsninger.

Den lange erfaring med træ som materiale, har resulteret i en 
række produkter, som sætter fokus på design, kvalitet, holdbar-
hed og monteringsfrihed.
 
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 om Siga Designs produkter og services på  

www.sigadesign.dk.

SIGA


