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En undertakslösning utan kontraster
Bärverkssystemet Mattvit 11 är till för dig som drömmer om en monolitisk design,
men som av praktiska orsaker måste ha ett synligt bärverk. Mattvit 11 reducerar
den visuella skillnaden mellan bärverk och undertaksskivor.

NYHET

KORT OM MATTVIT 11
30 % mindre
glansskillnad mellan
undertaksskivor och
bärverk

En perfekt lösning för
synliga och delvis dolda
bärverkssystem

Ett komplett sortiment
för T15 och T24
bärverkssystem

DEN ULTIMATA NYA, MATTVITA YTAN REDUCERAR
BLÄNK FRÅN BÄRVERKSSYSTEMET

STANDARDVITA
PROFILER

CHICAGO METALLIC™
MATTVIT 11

UNIK STANDARD
Den nya, matta ytan på bärverkssystemet ger mindre reflektioner
och blänk än ett standardbärverk. Den nya ytan är matt oavsett
vinkel och säkerställer att ljusreflektionen hålls till ett minimum.
Denna unika matta design, gör att ditt vita bärverkssystem
upplevs som vitt - ur alla vinklar. Mattvit 11 är den perfekta
lösningen när man vill komma så nära ett monolitisk undertak
som möjligt, med ett delvis dolt eller synligt bärverk.

FÖRDELAR - MATTVIT 11
• En monolitisk vit look för din undertakslösning.
• Profilerna Chicago Metallic Matt White 11 matchar
undertaksskivorna med endast - < 5% i skillnad i glansnivå.
• Nästan ingen kontrastskillnad mellan bärverk och
undertaksskivor.
• En perfekt lösning när man vill att synliga profiler skall bli
osynliga.

Vårt nya bärverkssystem
MATTVIT 11 har en unik,
mattvit yta som reducerar
den visuella kontrasten mellan
bärverkssystemet och de vita
undertaksskivorna.
Profilernas yta ger en mycket
bra färgmatchning mellan
bärverkssystemet och de
matta, vita undertaksskivorna
och finns som både T15 och
T24 bärverk.
Den nya, matta profilytan ger
undertaket EN ELEGANT OCH
NÄSTAN MONOLITISK LOOK.

Sortiment
Produkter Mattvit 11
Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic™ Skuggprofiler
W8 x 12 / W10 x 15
Chicago Metallic™ L-lister
L24 x 24 / L19 x 24

Egenskaper
Reaktion vid
brandpåverkan
A1

Korrosions
beständighet
B

Visuellt utseende
L-värde: 93
Glanstal: 2 vid 60° och
85°-vinkel

Miljö
Helt återvinningsbar

Jag tyckte att det alltid blev så
rutigt i taket, och eftersom vi är
väldigt fokuserade på detaljerna
i det här projektet så jublade jag

när vår inköpsansvariga hittade
Mattvit, och vi konstaterade
ganska snabbt att det här är ju
fantastiskt.

Sofie Hjort
Projektledare, Skanska
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