93 M2 SENIORBOLIGER
• Ældrevenlig indretning
• Høj isoleringsevne med slanke ydervægge
• Mere lysindfald
• Ekstra værelse i forhold til traditionelt byggeri
• Mindre varmeregningen
• Kortere byggetid
• Det bæredygtige valg
• Minimal vedligeholdelse
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DET BÆREDYGTIGE VALG
Ved bæredygtighed vurderes konstruktionselementernes udledning af CO2 ud fra hvert
materiale. Ved CO2- udledning er det særligt
isoleringen, der er den store synder. Noget
isoleringsmateriale isolerer bedre end andet,
hvilket der skal tages højde for, når man sammenholder de forskellige isoleringsmaterialer.
På figuren ses forskellige isoleringsmaterialers
udledning af CO2 i kg ift. materialets isoleringsværdi. Der er kigget på både produktionsomkostninger og det såkaldte ”end of Life”,
der beskriver, hvordan produktet bortskaffes
i form af transport, adskillelse, forbrænding
etc. (AI A/S). Det varierer selvfølgelig fra producent til producent, hvor stor udledning der

er, og hvad fremstilling af materiale koster.
Grafen viser dog meget tydeligt de store forskelle på samme isoleringsværdi for forskellige
materialer.
Et almindeligt typehus vil oftest benytte
trykfast stenuld til gulv- og måske tagisolering
samt sten- eller glasuld til vægisolering.
Alle tre materialer har en betydelig større
udledning af CO2 end PIR-skum.
Samtidig er PUR-skum en tydelig større miljøbelastning en PIR-skum. Forklaringen på dette
kan findes i fremstillingen af skumtyperne.
Den drivgas, der anvendes til op skumningen af
PUR, frigiver høje mængder af CO2.

Isoleringsmaterialers udledning af CO2 ift. isoleringsværdi
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Ny rapport viser
store forskelle på
CO2-belastningen
ved nybyggeri:
“Byggeriet bidrager
globalt med ca. 39%
af de samlede klimapåvirkninger. Omkring
11% af de globale
emissioner kommer fra
forbrug af materialer
til nybyggeri og renovering af allerede
stående byggeri. En ny
rapport fra SBi, AAU
viser så fint, at klimapåvirkningen varierer
med helt op til 260%,
hvis vi kigger på
materialevalg. Dette vil
således sige, at
der kan bygges 2,5
enfamilieshuse, der
har samme CO2-aftryk
som 1 – hvis vi er
opmærksomme på
valg af materialer”.
Statens Byggeforskningsinstitut
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FÅ 10% MERE INDVENDIGT PLADS
MED CANTONA VÆGELEMENTER!
Cantona har optimeret netto m2 ved at
udvikle slanke, bærende facade- og
tagelementer med lav U-værdi.
Da krav til seniorboliger er begrænset til
en vis størrelse, gør de ekstra m2, at
Cantona seniorboliger stadig har det ekstra
værelse til hobby, gæster eller lignende.

Cantona Seniorbolig følger gældende
regler om tilgængelighed og er derfor
handicapvenlig. De slanke vægge giver
boligen det maksimale lysindfald og
giver en åben og indbydende bolig. For
at sikre beboernes privatliv, er boligen
udført som vinkel, så indkig minimeres,
når de placeres på række.
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MATERIALEFORSLAG

FACADENETPUDS

Pudset facade fås i mange forskellige farver, som kan give huset et rent og ensartet
udseende. Da der pudses på vores Aqua betonspån, som er en hård overflade, undgår
man at pudset revner og ser slidt ud. Derved opholdes det rene udtryk i langtid.

FACADEPUDS MED TRÆ

Cantona systemet giver en unik mulighed for at få et sammenspil mellem forskellige
materialer. Det kan blandt andet være imellem facadepuds og cedertræ eller lign. Dette
giver boligen et stilrent udtryk, hvor man får fornemmelsen af arkitektoniske elementer.

LANGFORMAT SKALLER

Langformat skaller er vedligeholdelsesfri. Skallerne fås i mange forskellige varianter
som kan give forskellige farvespil, mønstre og afspejler en arkitektonisk vision om et
udtryk der fremstår eksklusivt.
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FACADEUDTRYK
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MATERIALEFORSLAG

SKÆRMTEGL

Ligesom skallerne er skærmteglen vedligeholdelsesfri. Ved at vælge skærmtegl som
facadebeklædning, får man et mere råt og nordisk udtryk. Teglen er med til at give et
skyggespil til facaderne, så de fremstår unikke og spændende.

CANTONA NATURE UV

Cantona Nature er en pladebeklædning lavet til at modstå vind og vejr. En meget bestandig
plade, der fås i mange nuancer og kan udskæres i forskellige størrelser til at lave interessante
facadeløsninger. På grund af den nemme udskæring, kan man selv være med til at præge
udtrykket på facaderne. Pladen fås i Antracit, grå, grøn, gul, rød og creme.

CANTONA STONE

Cantona Stone er ligeledes en plade, som kan benyttes som Cantona Nature UV,
men med en mere rustik overflade, der ligner udhugget sten. Pladen fås i sort, grå og rød.

CANTONA COLOR

Cantona Color er en matmalet plade som ligeledes kan skæres i forskellige størrelser.
Desuden er pladen specielt lavet til at holde en ren overflade, som nemt kan rengøres.
Pladen fås i sort, grå og creme.
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Cantona System A/S
Ålborgvej 93B, 9300 Sæby
+45 9845 4610
www.cantona.dk

