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haushaut 
”bygningshud” af aluminium

haushaut er en tysk virksomhed i Pohl-gruppen. Byggeunderleverandør-virksomheden har i dag 
med mere end 150 års erfaring og over 600 medarbejdere på syv produktionssteder over hele 
verden opnået en markedsførende position inden for branchen for metalfacader.

haushaut står for innovative tag- og facadeløsninger af aluminium. Vi tilbyder praktiske løsninger 
og teknisk know-how inden for tage og facader ned til mindste detalje. Vores mål er at begejstre 
vores kunder med individuelle løsningsforslag af aluminium og omfattende teknisk know-how. 

Personlig service og kundenærhed kommer altid i første række.

HAUSHAUT TAG OG FACADE. EN HUD AF ALUMINIUM
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LANG LEVETID OG LAVE OMKOSTNINGER
Huden er menneskets vigtigste og største organ. Den beskytter os hele livet og 
regenererer sig selv.

haushaut-produkterne  er fremstillet af aluminium - et materiale, der i mange 
situationer har bevist sin lange holdbarhed og modstandsdygtighed. „HUDEN“ af 
aluminium danner en beskyttende overflade  i form af et oxidlag.

ØKOLOGISK OG LET
Huden  gendannes ved behov og udgør på grund af sin lave vægt ikke nogen 
stor belastning for miljøet.

haushaut-produkterne kan genbruges. På grund af den usædvanligt lave vægt er 
de særligt velegnede til lette tagkonstruktioner.

VEJRBESTANDIG
Huden  tilpasser sig omgivende temperatur! Den er meget elastisk og let.

haushaut-produkterne tilpasser sig også temperatursvingninger! På grund af den 
sikre fastgørelse klarer de enhver storm.

MODERNE DESIGN
Huden ældes i takt med os - men forbliver flot hele livet. Takket være dens 
formbarhed tilpasser den sig til ethvert miljø.

haushaut-produkterne giver med deres farver, strukturer og formbarhed mulighed 
for individuelle udformninger af bygningens ydre.

EN HUD AF ALUMINIUM

HAUSHAUT TAG OGFACADE. EN HUD AF ALUMINIUM
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Fremadrettet 
tænkning 

byggeri med aluminium

LANG HOLDBAR-
HED
Selvbeskyttende virkning 
på grund af det naturlige 
forstærkede oxidlaget

LAVE OMKOST-
NINGER
Takket være lang holdbar-
hed og stabilitet

ØKOLOGISK
96 % genbrugskvote

LET
Egner sig perfekt til både 
renovering og nybyg

MODERNE DESIGN
Formbar til enhver  
bygningform

VEJRBESTANDIG
Klarer selv den værste storm 
samt alle temperatursvingnin-
ger

HAUSHAUT TAG OG FACADE. FREMTID
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Aluminiumsbånd og -plader fra haushaut fremstilles af særlige aluminiumslegeringer til falseteknikker. Den 
særlige legering på falsebåndene fra haushaut muliggør problemfri tilpasning og omformning til enhver 
tag- og facadeform. 
Falsebånd er på grund af deres smidighed nemmere at omforme end de fleste sammenlignelige 
falsematerialer. Hvilke åbner derfor op for en lang række kreative anvendelsesmuligheder inden for tag- og 
facadeområdet.

FALSEBÅND
Hård skal, blød kerne!

HAUSHAUT TAG OG FACADE. FALSEBÅND
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Farvebelægningen foretages med en coil coating-metode og er som tolags-ovnlakering 
vedvarende vejrbestandig. Falsebånd sørger for et flot og harmonisk udseende. 
Kan anvendes – tone-i-tone – eller med kontrastfarver. haushaut-Pearls-overfladen giver desuden 
ethvert tag og enhver facade en høj modstandsdygtighed og muliggør en enkel forarbejdning.

Husgrå Pearls 
som DB 703

(500 og 1000 mm)

HAUSHAUT TAG OG FACADE. FALSEBÅND

Grå Pearls 
som RAL 7005
(også i Stucco)

Anthrazit 
Pearls 
som RAL 7016
(også i Stucco)

Sølv Pearls
som RAL 9006
(500 og 1000 mm)

ZinkgråHvid
som RAL 9010
(500 og 1000 mm)

Brun Pearls 
som RAL 8019

Sort Pearls 
som RAL 9005

Koksgrå
som RAL 7021

Tekniske data

Mål: 500 mm, 600 mm, 1000 mm

Tykkelse: 0,7 mm

Hårdhedsgrad: H 41

Belægning:  LK 1

FALSEBÅND
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KLINK FACADESYSTEM I ALUMINIUM
Det individuelle system

KLINK er en dekorativ og udtryksfuld mulighed for facadebeklædning i aluminium. Navnet KLINK passer til den smukke og 
tidløse udformning, hvor hvert element bliver opsat med en lille overlapning, ligesom man fx kender det fra klinkbyggede 
træbåde. KLINK facadesystem i aluminium er løsningen for dig der ønsker at have det kendte ”trælook” dog uden 
mønster, og ønsker at slippe for vedligehold. KLINK er nemt og enkel at montere, og så fås det i alle Haushaut farver.
KLINK facadesystem kan bygges op i husets bredde (max 9 meter) da det monteres med hafter. KLINK facadesystem kan 
produceres efter ønskede mål.

Tilskæringsmål

Klinkpanel 200mm

Klinkpanel 250mm

Klinkpanel 280mm

KLINKFACADE

HAUSHAUT:TAG OG FACADE. KLINKFACADE

Husgrå Pearls 
som DB 703

(500 og 1000 mm)

Grå Pearls 
som RAL 7005
(også i Stucco)

Anthrazit 
Pearls 
som RAL 7016
(også i Stucco)

Sølv Pearls
som RAL 9006
(500 og 1000 mm)

ZinkgråHvid
som RAL 9010
(500 og 1000 mm)

Brun Pearls 
som RAL 8019

Sort Pearls 
som RAL 9005

Koksgrå
som RAL 7021
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CANADA-ALUMINIUMS SKIFER
De modstandsdygtige

Canada-aluskifer af farvebelagt aluminium sørger for en vejrbestandig hud til alle opgaver. En indbyrdes forbundet, 
oprejst fals på alle fire sider af aluminiumspladen samt en speciel prægning i 3D-optik garanterer en optimal beskyttelse. 
På denne måde kan bygninger beskyttes på vedvarende vis i mange årtier. Den let strukturerede belægning giver med sin 
matte overflade og en tredimensional prægning dette produkt et skiferlignende udseende. Canada-aluskifer er et optimalt 
beklædningsmateriale til både tag og facade.

• Over 10.000 tilfredse 
kunder

• Testet over 40 år i det 
canadiske klima

• Kun 2,54 kg/m2

Tekniske data

Mål: 445 x 230 mm
Vægt:  ca. 2,54 kg/m2

Behov: 9,8 Stk./m2

CANADA-SHINGLES

Anthrazit Pearls 
som RAL 7016

Glat

Husgrå Pearls 
som DB 703

Skifer

HAUSHAUT TAG OG FACADE.CANADA-ALUMINIUMS SKIFER

Struktur

Farver
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KVADRATISKE SHINGLES
Små formater til kreative idéer

De kvadratiske shingles sørger for en vedligeholdelsesfri og stormsikker bygningsbeklædning med 
skjult fastgørelse. Beklædningen forbindes fast indbyrdes med „fals-i-fals-systemet“ og fastgøres skjult. 
Desuden forhindrer ombukket enhver vandindtrængen – også ved højt vindtryk. Fra 25˚ og op efter 
egner aluminiumsspånerne sig perfekt til bygningsbeklædning og sørger for et enestående udseende. Alle 
formdele kan leveres og fremstilles med individuelt udseende.

HAUSHAUT TAG OGFACADE. KVADRATISKE SHINGLES
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Tekniske data

Størrelse M: 330 x 330 mm
Vægt ca. 2,76 kg/m2

Behov: 9,18 Stk./m2

KVADRATISKE SPÅNER

Størrelse XL: 510 x 510 mm
Vægt: ca. 2,40 kg/m2

Behov: 3,85 Stk./m2

Anthrazit Pearls 
som RAL 7016

Husgrå Pearls 
som DB 703 
(kun i størrelse M)

HAUSHAUT:TAG OG FACADE. KVADRATISKE SPÅNER
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FIRKANTEDE TAGSPÅNER
Enkle former til stort design

De særligt praktiske firkantede aluminiumsshingles anvendes 
til tage med hældninger og beklædning af facader. De 
firkantede shingles monteres enkelt og effektivt. Fastgørelsen 
med skjult fastgørelse. Resultatet er en vedvarende og 
modstandsdygtig beklædning, der imponerer med et flot 
udseende og lige linjer. Detaljer samt til- og afslutninger kan 
leveres i individuelt design.

Tekniske data

Mål: 510 x 310 mm
Vægt:  ca. 2,87 kg/m2

Behov: 6,33 stk./m2

FIRKANTEDE TAGSPÅNER

Anthrazit Pearls 
som RAL 7016

Husgrå Pearls 
som DB 703

HAUSHAUT:TAG OG FACADE. FIRKANTEDE SPÅNER
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Facadepanelet imponerer med sin usædvanlige struktur og kan på grund af sine 
uregelmæssige kanter ændre farve alt efter solens placering. Foruden det æstetiske formål har 
panelernes form også en praktisk afstivningsfunktion, der sørger for en større modstandskraft 
ved uforandret materialetykkelse. 

FACADEPANEL

HAUSHAUT TAG OG FACADE.FACADEPANEL

Tekniske data

Fixmål kan produceres efter ordre.

Mål: 2300 x 185 mm
 1150 x 185 mm

FACADEPANEL

Husgrå Pearls 
som DB 703

(500 og 1000 mm)

Grå Pearls 
som RAL 7005
(også i Stucco)

Anthrazit 
Pearls 
som RAL 7016
(også i Stucco)

Sølv Pearls
som RAL 9006
(500 og 1000 mm)

ZinkgråHvid
som RAL 9010
(500 og 1000 mm)

Brun Pearls 
som RAL 8019

Sort Pearls 
som RAL 9005

Koksgrå
som RAL 7021
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Aluminiumskompositpladerne larson® er ideelle beklædningsplader til en særpræget facade i højeste 
kvalitet. Kompositpladen, der er udviklet til beklædning af facader, består af to alminiumsplader, der er 
forbundet med en flammesikret mineralsk kerne (FR). Kompositpladerne er afprøvet og godkendt efter 
byggestandarderne i Tyskland, Østrig og Schweiz. Med deres stabilitet og fleksibilitet opfylder de selv de 
strengeste designkrav.

KOMPOSITPLADEN
Facadesystemet

HAUSHAUT:TAG OG FACADE. KOMPOSITPLADE
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Grå Pearls 
som RAL 7005

Anthrazit Pearls 
som RAL 7016

Sølv Pearls
som RAL 9006

Hvid
som RAL 9010

Husgrå Pearls 
som DB 703

Kompositpladen anbefales især til facadebeklædning af nybyggeri samt renoveringsopgaver. 
Den har de samme fordele som en aluminiumsplade lige fra en fremragende formbarhed til 
et bemærkelsesværdigt forhold mellem vægt og bøjningsstivhed samt en ekstrem planhed. 
Korrosionsbestandigheden sørger for en grundlæggende design-fleksibilitet og sikrer en lang 
ydeevne, der kræves af næsten enhver anvendelse.

Tekniske data

Tykkelse:  4 mm med 3 mm plastkerne

Standard: 3010 x 1500 mm 
 Fås i alle størrelser

KOMPOSITPLADEN

HAUSHAUT TAG OG FACADE.KOMPOSITPLADE
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TAGAFVANDING
Et stilfuldt tagrendesystem

HAUSHAUT:TAG OG FACADE. TAGAFVANDING
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Tekniske data

14“:  400 (1/2-rund), 400 (1/4-rund)

12“: 333 (1/2-rund), 333 (1/4-rund), 333 (firkantet)

11“: 280 (1/2-rund)

TAGAFVANDING

Grå Pearls 
som RAL 7005
(også i Stucco)

Anthrazit 
Pearls 
som RAL 7016
(også i Stucco)

Sølv Pearls
som RAL 9006
(500 og 1000 mm)

ZinkgråHvid
som RAL 9010
(500 og 1000 mm)

Husgrå Pearls 
som DB 703
(500 og 1000 mm) 

Brun Pearls 
som RAL 8019

Sort Pearls 
som RAL 9005

HAUSHAUT:TAG OG FACADE. TAGAFVANDING

Koksgrå
som RAL 7021
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Farver
Husgrå Pearls
Anthrazit Pearls

Struktur
Skifer
Glat

Farver
Husgrå Pearls 
Anthrazit Pearls

Farver
Husgrå Pearls 
Anthrazit Pearls

Farver
Hvid 
Sølv Pearls
Zinkgrå
Grå Pearls
Husgrå Pearls
Anthrazit Pearls
Koksgrå
Brun Pearls 
Sort Pearls

HAUSHAUT TAG OG FACADE. PRODUKTER

PRODUKTOVERSIGT
haushaut

Tekniske data

Mål: 445 x 230 mm
Vægt:  ca. 2,54 kg/m2

Behov: 9,8 Stk./m2

Tekniske data

Mål: 510 x 310 mm
Vægt:  ca. 2,87 kg/m2

Behov: 6,33 Stk./m2

Tekniske data

Størrelse M: 330 x 330 mm
Vægt:  2,76 kg/m2

Behov: 9,18 Stk./m2

Tekniske data

Størrelse XL: 510 x 510 mm
Vægt:  2,40 kg/m2

Behov: 3,85 stk./m2

CANADA-ALUMIMIUMS SKIFER

FIRKANTEDE TAGSPÅNER

KVADRATISKE SHINGLES

TAG- OG FACADEELEMENTER

Tekniske data
Mål:  500 mm, 600, mm, 

1000 mm

Tykkelse: 0,7 mm

Hårdhedsgrad: H 41

Belægning:  LK 1

FALSEBÅND
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Farver
Hvid 
Sølv Pearls
Grå Pearls
Husgrå Pearls
Anthrazit Pearls

Farver
Hvid 
Sølv Pearls 
Zinkgrå
Grå Pearls
Husgrå Pearls 
Anthrazit Pearls
Koksgrå
Brun Pearls
Sort Pearls 

Farver
Hvid
Sølv Pearls
Zinkgrå
Grå Pearls
Husgrå Pearls
Anthrazit Pearls
Koksgrå
Brun Pearls 
Sort Pearls

HAUSHAUT TAG OG FACADE. PRODUKTER

FACADEELEMENTER

TAGAFVANDING

haushaut  tilbyder et sammensat system med et omfattende produktprogram af farvebelagt aluminium. 
Med haushaut-produkterne opnår dit hus også en vedvarende vejrbeskyttelse – fra tagdækningen og 
facaden til tagafvandingssysemet.
Alle produkter er fremstillet af farvebelagt aluminium og lægges af kvalificerede håndværkere.

TAGAFVANDING

Tekniske data

Tykkelse:  4 mm med 3 mm plastkerne

Standard: 3010 x 1500 mm 
 Fås i alle størrelser

KOMPOSITPLADE

Tekniske data

Fixmål kan produceres efter ordre.

Mål:  2300 x 185 mm

 1150 x 185 mm

FACADEPANEL

Tekniske data

14“:   400 (1/2-rund), 400 (1/4-rund)

12“:  333 (1/2-rund),  

333 (1/4-rund), 333 (firkantet)

11“: 280 (1/2-rund)
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POHL DWS GmbH 
Nickepütz 33 
D-52349 Düren 
T +49-2421 96 58-0 
F +49-2421 96 58-90 
info@haushaut.com 
www.haushaut.com

KBZINC A/S.
Hovedgaden 12c
8740 Brædstrup
T +45 41 28 28 32
kb@kbzinc.com
www.haushaut.dk


