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Et hjem er bygget til at holde mere end en 

menneskealder. Fibercement er et robust 

kompositmateriale, der skaber langtidsholdbare og 

pålidelige produkter. Som resultat forbliver vores brede 

udvalg af byggeløsninger i fibercement lige så tidløse, 

stærke og modstandsdygtige over for vejret, som 

første gang de blev monteret.

Som verdens førende producent af fibercement 

produkter, er vores teknologiske innovation uden 

sidestykke, og vores produkter er altid foran vores 

konkurrenters, både når det gælder præstation 

og fremtoning. De huse der er beklædt med vores 

facadeløsninger, kræver minimal vedligeholdelse, og 

er dermed garant for at sikre dig ro i sindet. Vi kalder 

det Hjem med personlighed - og dette er et kendetegn 

for alle James Hardie´s facade produkter.

Hos James Hardie mener vi, at et 

smukt hus består af en kombination 

af udvalgte materialer og smarte 

konstruktionsløsninger, der tilsammen 

skaber et harmonisk resultat.’ James Hardie er et firma, der aldrig står 
stille. Trætimod er vi i konstant bevægelse 
og kigger altid efter nye og spændende 
udviklingsmuligheder, der kan forbedre 
vores produkters ydeevne og dermed  
levere endnu bedre produkter.’

Green Park Village

Reading, UK, 2017

HardiePlank® Facadebrædder

med træstruktur, Mosgrøn
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James Hardie er 
pionerer indenfor 
produktion af 
fibercement

Vi blev grundlagt for mere end 125 år siden, og siden 1980´erne har vi været frontløber i 

udviklingen af fibercement-teknologien. Efter at have designet og fremstillet en bred vifte 

af innovative produkter til bygninger og huse, der maksimerer fibercementens naturlige 

holdbarhed, alsidighed og styrke, fortsætter vi med at sætte standarden inden for 

højydende indendørs og udendørs byggematerialer. 6 millioner husfacader senere,  

er vi stadig førende på markedet.

Den 7. generation af fibercementprodukter fra James Hardie® er lavet af FSC-certificerede 

cellulosefibre fra plantagedyrkede Radiata fyrretræer. Vi tilfører herefter Portland cement, 

sand, vand og en udvalgt blanding (under 2%) af tilsætningsstoffer for at forbedre 

produktets ydeevne.

James Hardie®  

opfandt fibercementen. 

TÅLER 
VEJRLIGET

LAVT 
VEDLIGEHOLD

LET AT 
MONTERE

BRAND-
HÆMMENDE
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Cap Breton, Frankrig, 2014 

HardiePlank® Facadebrædder  

med træstruktur, Lysgrå 



HardiePlank® Facadebrædder er en alsidig og 

vedligeholdelsesfri facadebeklædning, der modstår  vejrliget 

i Skandinavien. Montagen er hurtigt, enkel og fleksibel med 

mulighed for at montere beklædningen vandret, lodret eller 

diagonalt, som klinkbeklædning (vandret) eller en-på-to-

beklædning (lodret). HardiePlank® Facadebrædder fås i 21 

naturtro farver og i to overflader, og plankens rene linjer og høje 

ydeevne, modstår både tidens tand og naturens mange ”luner”.

HardiePlank®  

Facadebrædder  

‘Ved første øjekast’ 

Green Park Village

Reading, UK, 2017

HardiePlank® Facadebrædder  

med træstruktur, Antikrød 

’ Jeg kan virkelig godt lide farveudvalget 

og opfordrer tit kunder til at tænke ud 

af boksen i deres valg af farve. Jeg går 

altid ind til et møde med en bygherre 

og tænker ”hvordan kan vi ændre lige 

netop dit hjem?” ’
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Lonestrup, Danmark, 2013

HardiePlank® Facadebrædder 

med træstruktur, Sort

‘ Med den avancerede 7. generation 

produktionsteknologi inden for 

fibercement har vi skabt de mest 

langtidsholdbare HardiePlank® 

facadebrædder, der nogensinde er 

produceret. Forbedrede egenskaber 

der giver en holdbarhed second to 

none på markedet for fibercement.’
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Vejle, Danmark, 2010

HardiePlank® Facadebrædder  

med træstruktur, Hvid

‘ Valget af HardiePlank® var en vigtig 

beslutning for os da vi havde brug for 

et facademateriale der kan modstå 

vejrliget i mange år frem.’
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Hammel, Danmark, 2015

HardiePlank® Facadebrædder  

med træstruktur, Sort 
‘ Vi undersøgte markedet for 

facader inkl. HardiePlank®, 

og valget var nemt. Hurtigt 

at montere, attraktiv pris I 

forhold til færdigmalet træ, 

og det færdige resultat er 

smukt at se på. Vi føler helt 

klart, vi traf det rigtige valg.’
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Rolluda Architects

HardieDesign Contest, USA, 2013

HardiePanel® Facadeplader,  

glat, Antikrød 



Den robuste, multifunktionelle storformats-

facadebeklædning er skabt til til flotte facader. 

HardiePanel®- Facadeplader fås i 21 farver 

og 2 overflader. Det gør den til den smarte og 

pris-attraktive løsning til større projekter.

Vores unikke ColorPlus™ Teknologi med 

15-årsgaranti sørger for farvestærke overflader 

der modstår UV stråling. Produktet egner sig 

perfekt til store renoveringer og nybyggerier.

HardiePanel® 

Facadeplader 

’Ved første øjekast’

Nantes, Frankrig, 2010

HardiePanel® Facadeplader,  

glat, Hvid

‘ HardiePanel® kan benyttes både på  

en traditionel og en moderne måde,  

generelt er produktet mangfoldigt i dets 

udtryk og det kan bruges på næsten alle 

facader, specielt pga det brede udvalg  

af naturinspirerede farver.’
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Brug Trim på både hjørner, rundt om vinduer og døre - eller fx lodret 

monteret over planksamlinger, kun fantasien sætter grænsen med 

HardieTrim NT3® i fibercement. 

HardieTrim NT3® er derfor det perfekte valg af trim i fibercement 

for en langtidsholdbar løsning I klassisk design til din HardiePlank® 

facade. Den fås i farverne Hvid, Sort og Crème og I 90 mm & 140 mm 

bredder.

MetalTrim™ er produceret af høj kvalitets coatet aluminium og fås 

i alle 21 standardfarver. MetalTrim™ gir dit hus et flot og moderne 

udtryk med både udvendige og indvendige hjørneløsninger til alle 

facadetyper kan du afslutte helt perfekt - hver gang.

Trim er det ”final touch”,  

der afslutter dit byggeprojekt 

med vores produkter. 

Green Park Village,  

Reading, UK, 2017

HardieTrim NT3®, Hvid

James Hardie 
udvalg af Trim 
løsninger
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Varm og tidløs brun

Brun med toner af  

kastanje og læder

Mørk, kraftfuld brun.

Grå med neutrale  

undertoner. 

Inspireret af Vesterhavet.

Bronzebrun med lyse  

toner af karamel.

Varm, karakteristisk rød.

Gråbrun

Havblå 

Lysegrå

Barkbrun 

Kastanjebrun 

Jordbrun 

Rødbrun 

ColorPlus™ Teknologi  

Gennem mange års research og 

udvikling har vi skabt og løbende 

udviklet ColorPlus™ Teknologien for at 

sikre varige farvestærke resultater på 

enhvert produkt.

Med et multibelægningssystem og 

efterfølgende varmebehandling, er 

ColorPlus™ 30% mere resistent over 

for UV- stråler end maling påført på 

byggepladsen. Det minimerer behovet 

for vedligeholdelse og bibeholder det 

tidsløse look. Farverne  i ColorPlus™ 

Teknologien er særlig udvalgt fra en 

palet af klassiske og moderne farver 

og inkluderer en 15-års garanti imod 

afskalning og revner. Alle farver fås 

i en glat version eller i den kendte 

version med træmønster.
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Grøn inspireret af 

Nordens skove. 

Mørk, skiferfarvet grå. 

Brun med grågrønne 

nuancer.

Grågrøn med 

sølvfarvede undertoner.

Tidløs hvid.

Varm rød.

Nat mørk.

Græsgrøn 

Hvid

Mintgrøn 

Lysbrun 

Koksgrå 

Antikrød 

Sort 
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Duegrå.

Pastel, inspireret af  

forårets lyse løv.

Varm grøn.

Varm og  

perleagtige.  

Blågrøn med  

toner af grå.

Gråbaseret blå.

Stålfarvet blå.

Gråbeige 

Støvgrøn  

Creme 

Mosgrøn 

Beige 

Gråblå  

Aftenblå 
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Holdbarhed  
er kodeordet



Stærk og 
produceret 
til at holde 
I fremtiden

Dit hjem  

afspejler den, 

du er. 

Dit hjem afspejler den, du er. Når du vælger at fremtidssikre det 

med James Hardie’s produkter i fibercement, vælger du også en 

varig løsning. Produkter fra James Hardie® er skabt og designet 

til at modstå det nordiske klima, takket være vores innovative 

teknologi og 7. generations fibercement. Uanset hvad naturen 

bringer, vil et hjem med James Hardie facadeprodukter altid 

kræve minimal vedligeholdelse og holde sig flot og farvestærk 

mange år ud i fremtiden.
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Produktsammensætning:  
Portland cement, sand, cellulose fibre af FSC træ, vand og få tilsætningsstoffer.

Copyrights:     

HardieZone™ Teknologi er et avanceret udviklet og klimatilpasset produkt &  

ColorPlus™ Teknologi, er udviklet for optimal beskyttelse imod UV stråling og giver  

dermed langtidsholdbare farvestærke produkter. 

Mål: 
3050 x 1220 x 8 mm

Vægt:   
41.7 kg/plade, 11.2 kg/m²

Densitet:  
1300 kg/m³

Brandklasse:  
A2, s1-d0

Garanti:   
15 år iht til vores garantiordning 

Montage:   

Forboring er ikke nødvendig og produktet kan nemt tilpasses på byggepladsen

Godkendelser: 
CE,BBA, Avis Technique.

HardieBlade™ Klinge EPDM bånd

Kantmaling

HardiePanel® Skruer
HardiePanel® 

Drypprofil

HardiePanel® Teknisk information

Overflader:

Tilbehør Tilbehør

Trim:

Glat 

Produktsammensætning:
Portland cement, sand, cellulose fibre af FSC træ, vand og få tilsætningsstoffer. 

Copyrights: 
HardieZone™ Teknologi er et avanceret udviklet og klimatilpasset produkt &  

ColorPlus™ Teknologi, er udviklet for optimal beskyttelse imod UV stråling og giver  

dermed langtidsholdbare farvestærke produkter. 

Mål:  
3600 x 180 x 8 mm

Vægt: 
7.4 kg/plank, 11.4 kg/m²

Densitet: 
1300 kg/m³

Brandklasse: 
A2, s1-d0

Garanti: 
15 år iht til vores garantiordning 

Godkendelser: 
CE, BBA, Avis Technique.

Gecko holdere

Træstruktur

HardieGuillotine™

MetalTrim™ 

HardieBlade™ Klinge EPDM bånd

Kantmaling
Startprofil med 

ventilationsåbning

HardieTrim NT3®

HardiePlank® Teknisk information

Overflader: Trim:

Glat Træstruktur

© 2017 James Hardie Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdt. TM og ® benyttede varemærker eller registrerede varemærker ejet af James Hardie Technology Limited.  

James Hardie® fibercement produkter leveres med en 15 års garanti. Venligst se vores hjemmeside www.jameshardie.dk for vilkår for anvendelse af produkterne.

MetalTrim™ 
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