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STENI - FACADEPLADEN TIL EKSTREME
KLIMAFORHOLD

Annonce – Dato 4 mar 2021

STENIs facadeplader klarer sig i hårdt vejrlig på Færøerne og på Grønland og kan tåle
alle de belastninger, klimaet påvirker pladerne med. Uden at pladerne tager skade, og
uden at det påvirker garantiperioden på 60 år.

CASES

SKÚLIN VID STREYMIN PÅ FÆRØERNE
Skolen ved Strømmen er en klassisk
folkeskole, opført i et område, der stiller
krav til facadebeklædningens holdbarhed.
Tilmed havde arkitekterne en vision om,
at beklædningen skulle kunne
imødekomme designmæssige krav til et
markant arkitektonisk udtryk. Arkitekt
Magnus Magnussen fra BRIM Arkitektar
fortæller: ”Vi var på udkig efter en
langtidsholdbar og driftsvenlig facadeplade,
og Steni Colour pladen kan klare de

https://www.byggematerialer.dk/
https://www.byggematerialer.dk/projekt
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udfordringer, som vores klima og natur stiller heroppe. Til skolens facader valgte vi en lys farve, i 2. glans,
som giver bygningen en �n kontrast til det grønne fjeld.”

FORSKNINGSSTATION I DET NORDLIGSTE GRØNLAND
924 km syd for Nordpolen i det nordligste
Grønland er der bygget en
forskningsstation, Villum Research
Station. Stationen drives af Institut for
miljøvidenskab og Arctic Research Center
på Aarhus Universitet og blev opført i
2015. Det barske og kolde klima på de
breddegrader stiller særlige krav til
byggematerialerne, og det var derfor
meget vigtigt at vælge et robust
facademateriale, der kan klare sig længe
uden vedligeholdelse. Valget faldt derfor
på STENI, der leverede 520 m² mørkeblå
facadeplader og 75 m² hvide
facadeplader.

FUNKTIONSGARANTI PÅ 60 ÅR
STENIs facadeplader har markedets bedste funktionsgaranti på 60 år. Det er ensbetydende med
minimal bygningsvedligeholdelse ud over almindelig rengøring og dermed lavere
livscyklusomkostninger. Pladerne består af glas�berarmeret stenkomposit – en kombination af
materialer med forskellige egenskaber, som tilsammen giver slutproduktet en lang levetid og ekstrem
styrke.

TÅLER EKSTREME BELASTNINGER
Stenkomposit bliver stadig oftere anvendt, da materialet tåler at blive udsat for ekstreme belastninger.
Facadeplader fra STENI kan monteres uanset årstid, temperatur og vejrforhold. Pladerne er vand- og
frostbestandige og kan stå nedsænket i vand over længere tid uden at tage skade. STENI Colour kan,
udover hårde frostgrader, også tåle belastning fra masser af sol og salt med mere.
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KLIK HER FOR MERE INFO

STENI SÆTTER BARREN HØJT NÅR DET GÆLDER MILJØ
STENI minimerer sine produkters og processers negative indvirkning på miljøet – lokalt og globalt. De
har særligt fokus på løbende at forbedre deres CO₂-fodaftryk, og målsætningen er at deres produkter
er og skal forblive blandt de bedste på markedet inden for dette område. STENI har i januar udsendt
deres seneste EPD, Enviromental Product Declaration, der endnu engang viser at STENI sætter barren
højere end alle konkurrenter når det gælder miljø.

FAKTA OM STENI
Lav global miljøindvirkning

Ingen miljøskadelige sto�er

Lang levetid

Bedste miljøklassi�cering

System til a�aldshåndtering

Miljøvenlig pakning til byggepladser

 

Yderligere information her, og på tlf. 70 27 01 22.

http://www.steni.dk/
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/facader-4/produkt.html
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STENI DANMARK AS

FØLG FIRMA PÅ

KATEGORIER

Facadematerialer, Pro�lsystemer

Pladevarer

KONTAKT STENI DANMARK AS

MERE OM PRODUKTET FACADER

https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma.html
https://www.byggematerialer.dk/facadematerialer-profilsystemer/kategorier.html
https://www.byggematerialer.dk/pladevarer/kategorier.html
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FACADER
Miljøvenligt kvalitetsprodukt med 60 års
funktionsgaranti

PRODUKTINFO BROCHURER BESKRIVELSESTEKSTER

BIM OBJECTS

STENI COLOUR
Et sikkert valg, hvis du ønsker at sætte kulør på verden – eller din bygning
Læs mere

STENI NATURE
Glas�berarmeret polymerkomposit med en over�ade bestående af knust natursten
Læs mere

STENI VISION
Består af en trykt glat over�ade af elektronhærdet akryl
Læs mere

REFERENCEPROJEKTER FRA STENI DANMARK AS

https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/facader-4/produkt.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/facader-4/produkt.html
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-colour
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-colour
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-colour
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-nature
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-nature
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-nature
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-vision-1
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-vision-1
http://steni.dk/dk/proff/produkter/eksterior/steni-vision-1
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LADEGÅRDSPARKEN

Udv.renovering | Holbæk | 214,0 Mio.Kr

Udv.renovering af boligblokke svarende til 22
bygninger i Holbæk med 910 lejl...

STUDSGAARDEN

Udv.renovering | København | 100 Mio.Kr

Udv.renovering af boligblokke i København med 412
lejligheder på 8 etager . S...

Produkt: FACADER

HAVBOGADE

Nybygning | Sønderborg | 30,0 Mio.Kr

Nybygning af boligblokke i Sønderborg med 9
lejligheder på 6 etager hvor den ...

Produkt: FACADER

SYDBYEN

Udv.renovering | Slagelse | 228,0 Mio.Kr

Udv.renovering af boligblokke svarende til 23
bygninger i Slagelse med 462 le...

Produkt: FACADER

 SE ALLE REFERENCEPROJEKTER

https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-22697.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-22697.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-24941.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-24941.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/facader-4/produkt.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-23256.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-23256.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/facader-4/produkt.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-23319.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/firma-projekt-23319.html
https://www.byggematerialer.dk/steni-danmark-2/facader-4/produkt.html
javascript:void(0)
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Byggematerialer.dk 
Stationsparken 25, 2. sal 
2600 Glostrup 

Tlf.: 7025 3031 
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