
SAXO NATURSKIFER
TIL FACADE

SAXO 4  //  SAXO 6  //  SAXO Variant



Saxo 4 facadeskifer anvendes til facadebeklædning på etageejendomme, boligforeninger,
private ejendomme mv.

Saxo 4 facadeskifer er mere uensartet end vores tagskifer og med �ere farvenuancer.
Forskelle på struktur og farve på skiferens over�ade, er med til at give facaden en
karakter som afviger helt fra kunstfremstillede materialer.
Der kan forekomme mineraler i form af hvide pletter (spots) eller brune a�egninger på
skiferen, som kan sorteres fra ved oplægning hvis ønsket.

SAXO 4  //  Facadeskifer
Str. 40 x 20

Dimension
Tykkelse
Farve
Skiferoverlæg
Lægteafstand
Forbrug pr. m2
Fastgørelse
Forventet levetid
Kvalitet

400 x 200 mm
5 - 8 mm
Skifergrå
50 mm
150 mm
Ca. 16,7 stk. 
2 stk. Saxo facadeskruer
100 år
Klasse A/S1
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25x50 mm trykimp. afstandsliste

4,0x40 mm rustfri skrue, undersænket

5-7 mm Saxo 4 skifer, 40x20 cm

Trælægte (evt. trykimprægneret)
eller forskallingsbrædder

Fugtbestandig vindspærre (evt. vindplade)

Skifer 40x20 cm
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15

15
15

15
15

15
15

Naturskiferens 
rustikke over�ade 
giver en eksklusiv 
og levende frem-
toning på facaden.

Saxo 4 facadeskifer størrelse 40x20 monteres på lægter eller forskallingsbrædder og fastgøres 
med skruer der skjules af skiferens overlapning. Se vores anvisninger på www.saxo.as

Naturskiferen
er helt vedligeholdelsesfri og har 

en forventet holdbarhed på op mod 100 år.
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Saxo 6 facadeskifer anvendes til facadebeklædning på etageejendomme, boligforeninger,
private ejendomme mv.
Skiferover�aden  har karakteristiske linjer, som regel på langsiden af stenen.

Saxo 6 facadeskifer er mere uensartet end vores tagskifer og med �ere farvenuancer.
Forskelle på struktur og farve på skiferens over�ade, er med til at give facaden en
karakter som afviger helt fra kunstfremstillede materialer.
Der kan forekomme mineraler i form af hvide pletter (spots) eller brune a�egninger på
skiferen, som kan sorteres fra ved oplægning hvis ønsket.

SAXO 6  //  Facadeskifer
Str. 60 x 30

Dimension
Tykkelse
Farve
Skiferoverlæg
Lægteafstand
Forbrug pr. m2
Fastgørelse
Forventet levetid
Kvalitet

600 x 300 mm
5 - 8 mm
Skifergrå
30 mm
270 mm
Ca. 6,2 stk. 
Rustfri Saxo beslag eller skruer
100 år
Klasse A/S1
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Skifer 60x30 cm

30

60

27
27

27
27

27
27

25x50 mm trykimp. afstandsliste

5-7 mm Saxo 6 skifer, 60x30 cm

Saxo facadeskinne i aluminium

Matblanke stålbeslag,
synlig del 15x15 mm, eller Saxo kroge

Fugtbestandig vindspærre (evt. vindplade)

15 mm

Naturskiferens 
rustikke over�ade 
giver en eksklusiv 
og levende frem-
toning på facaden.

Saxo 6 facadeskifer størrelse 60x30 monteres på lægter eller aluminiumsskinner og fastgøres 
med synlig speciel beslag eller kroge. Se vores anvisninger på www.saxo.as

Naturskiferen
er helt vedligeholdelsesfri og har 

en forventet holdbarhed på op mod 100 år.



Saxo Variant facadeskifer fås i størrelserne:
50x30 cm / 50x25 cm / 50x20 cm.

Skifrene  monteres i “tilfældige” rækker, der giver en ekstra dimension i facaden.
Skiferover�aden har karakteristiske linjer, som regel på langsiden af stenen.
Saxo Variant facadeskifer er mere uensartet end vor tagskifer og med �ere farvenuancer.
Forskelle på struktur og farve på skiferens over�ade, er med til at give facaden en karakter som
afviger helt fra kunstfremstillede materialer. 

Der kan forekomme mineraler i form af hvide pletter (spots) eller brune a�ejringer på 
skiferen, som kan sorteres fra ved oplægning hvis ønsket.

SAXO Variant // Facadeskifer
Forskellige størrelser
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25x50 mm trykimp. afstandsliste

5-7 mm  facadeskifer

Trælægte (evt. trykimprægneret)
eller forskallingsbrædder
4,0x40 mm  Saxo facadeskrue

Fugtbestandig vindspærre (evt. vindplade)

Skifer 50x30 cm
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Skifer 50x25 cm
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Skifer 50x20 cm
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OBS! 50X15 skifer er udgået af sortiment Saxo Variant monteres på lægter eller aluminiumsskinner.
Se vore anvisninger!

F3
Naturskiferens 
rustikke over�ade 
giver en eksklusiv 
og levende frem-
toning på facaden.

Naturskiferen
er helt vedligeholdelsesfri og har 

en forventet holdbarhed på op mod 100 år.



Indehaver af Saxo Solution, Erik Johansen, har i mere end 25 år arbejdet med naturskifer og er 
den i Danmark, som har størst erfaring med skiferkvaliteter og oplægningsteknink.
Saxo Solution garanterer for de absolut bedste kvaliteter på markedet, og du kan få hjælp og 
vejledning til projektering og udførelse ved hvert enkelt skiferprojekt.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Erik Johansen.

KVALITET I 100 ÅR


