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STONEPANEL® ER ET UNIKT SYSTEM UDVIKLET OG PATENTERET AF CUPA. SAMMENSAT
AF 100% NATURSTEN, MONTERET PÅ EN BASE AF CEMENT SOM ER FORSTÆRKET MED
ET NET AF GLASFIBER. EN SIKKER LØSNING SOM KAN MODSTÅ DET NORDISKE KLIMA.
STONEPANEL® kan anvendes overalt, som den eksklusive og stilfulde facadebeklædning på en
større prestigeejendom eller som den autentiske ramme om den indbyggede pejs i hjemmet.
STONEPANELS® Z-formede opbygning gør monteringen enkel og samlingerne mellem hvert
modul fortaber sig i helheden og gengiver linjerne fra den traditionelt opbyggede stenvæg.
STONEPANEL® er det eneste stenpanel som klarer nogle af Europas mest krævende tests og
har bestået nationale test i bl.a. England (BBA), Frankrig (CSTB), Tyskland (DIBT), samt ikke
mindst den strenge frost/tø test hos Norske SINTEF.

ÆGTE STEN
PANELER

Uden tvivl den sikreste og mest effektive facade løsning i natursten.

CUPA DANMARK A/S ER EN DEL AF CUPA GROUP, VERDENS STØRSTE
PRODUCENT AF NATURSTEN. CUPA ER INTERNATIONALT MARKEDSLEDENDE
INDEN FOR NATURSKIFER TIL TAG- OG FACADE. MED MERE END 25 ÅRS
ERFARING INDEN FOR NATURSKIFER FOKUSERER CUPA GROUP PÅ AT UDVIKLE
NYE OG MERE EFFEKTIVE LØSNINGER INDEN FOR NATURSTEN.
CUPA ER PIONER I UDVIKLINGEN AF NATURSTENS PANELER TIL FACADER. DEN
BREDE KOLLEKTION AF STENPANELER KAN ANVENDES I ALLE FORMER FOR
MODERNE OG KLASSISK ARKITEKTUR.
STONEPANEL: INDE OG UDE
DECOPANEL: INDE

ÆGTE STEN
PRODUKT

MILJØVENLIGT
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STONEPANEL®, en naturstens beklædning med mange fordele.

+ ENKELT

•

Langt hurtigere at montere end en traditionel stenvæg. Gennemsnitlig
montagetid ca. 20 m2 pr. dag, med et minimalt spild. Z-formen gør det
enkelt og let at montere.

+ SIKKERHED

•

STONEPANEL® giver dig muligheden for sikker montage også på
meget høje bygninger. Det patenterede indstøbte rustfri anker
giver mulighed for mekanisk fastgørelse og dermed ekstra sikring af
Stonepanel®. Der kan leveres en montageclips som monteres i det
indstøbte anker.

I HØJDEN

CUPA DANMARK A/S (TIDLIGERE KENDT SOM KONGEBRO NATURSTEN A/S) HAR ET
FORRETNINGSGRUNDLAG DER BYGGER PÅ AT UDVIKLE, PRODUCERE OG SÆLGE KVALITETS-SKIFER
TIL TAG OG FACADER.
Samt at levere kvalitets naturstens produkter til moderne dansk byggeri. Samarbejde er en del af vores
grundlag, derfor udvælger vi nøje vore samarbejdspartnere.

+ MILJØVENLIGT

•

+ LET AT TILPASSE •

Stonepanel® er et naturstens produkt som ikke indeholder
tilsætningsstoffer. Stenen skæres direkte ud af bjerget, kløves
og monteres manuelt i basen af cement og fibernet. Det er ægte
håndværk.

Der findes forskellige hjørneløsninger til STONEPANEL® og tilpasninger
foretages let med vådskærer.

For mere information kontakt venligst CUPA DANMARK A/S
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CUPA DANMARK A/S er sammen med vort moderselskab, verdens største producent af naturskifer
CUPA GROUP fra Spanien, garant for at de naturskifre der forhandles til det Skandinaviske marked, er
af en kvalitet som kan modstå det nordiske klima gennem adskillige årtier.

PRODUKTUDVIKLING

FUNKTION

MILJØ

Den teknologiske udvikling
gør at vi hele tiden sørger for
at væere innovative og udvikle
unikke produkter. Senest med
vores massive stenpaneler, der
forener et smukt materiale med
kompleksiteten af opsætningen.

Alle vores produkter
gennemgår en veldokumenteret
kvalitetskontrol, der sikrer en
ensartet og høj kvalitet. Vores
skifer er 100% naturmateriale
der begår sig lige så godt
udendørs som indendørs.

Samtidig skal vi også sikre
verdens bæredygtighed og
miljøet, det bidrager vi til med
vores naturlige og økologiske
produkter. Helt fra produktion
til levering, vælger vi den mest
miljøvenlige løsning.

Herstedvang 14, 1. Sal Kontor 7 DK-2620 Albertslund		

(+45) 43 55 12 15

info@cupadanmark.com

JET DARK THIN

MULTICOLOR

Ægte skifer i nuancerende
naturlige skifergrå nuancer

Multicolor har et helt unikt farvespil
af naturens egne varme jordfarver

Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør

Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør

Dækkende mål
55 x 20 x 2-4.5 cm

Dækkende mål
55 x 20 x 3-5 cm

Tilbehør
Massive hjørner

Tilbehør
Massive hjørner

Varenummer
SPZ-39TS MF

Varenummer
SPZ-24A MF
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MULTICOLOR THIN

ORIENT GOLD

Multicolor har et helt unikt farvespil
af naturens egne varme jordfarver

Gylden quarzit i jordfarver med islæt af
lyse grå farver i en elegant kombination

Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør

Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør

Dækkende mål
55 x 20 x 3-4.5 cm

Dækkende mål
55 x 20 x 3-4 cm

Tilbehør
Massive hjørner

Tilbehør
Massive hjørner

Varenummer
SPZ-24TS MF

Varenummer
SPZ-14R MF
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NORWAY RUSTIC

NORDIC

Gylden quarzit med farvetoner som
spænder fra lysegrå til rødbrun og gul

Den rustikke sten i de Nordiske gråtoner med
varme islæt, tilpasset i farver og stil til de
lange traditioner i Skandinavisk arkitektur

Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør

Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør

Dækkende mål
55 x 20 x 3-5 cm

Dækkende mål
55 x 20 x 3-5 cm

Tilbehør
Massive hjørner

Tilbehør
Massive hjørner

Varenummer
SPZ-49R MF

Varenummer
SPZ-23R MF
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GRANIT
En lys granit med et spil af gule
og brunlige nuancer
Anvendelsesområde
Interiør og eksteriør
Dækkende mål
55 x 20 x 3-5 cm
Tilbehør
Massive hjørner
Varenummer
SPZ-55N MF

INTERIØR
STEN
PANELER

DECOPANEL®er et letvægts STONEPANEL®, specielt
designet til beklædning af vægge indendørs. Sammensat
af 100% natursten, monteret i en let base af cement som er
forstærket med glasfiber. Decopanel har mange fordele i
forhold til andre tilsvarende løsninger. intérieurs.
•
•
•

Stabil base sikrer nem installation og tillader skæring
med minimal risiko for delaminering.
Stærk ensartet cement base som sikrer høj
vedhæftningsevne.
Lang levetid.

DECOPANEL fra CUPA DANMARK A/S
er produceret af CUPA STONE Vi sikrer
kvalitets kontrol i alle led og tilbyder vores
kunder alle former for råd og vejledning
for at sikre en perfekt montage.
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DECOPANEL®

DECOPANEL®

ORIENT GOLD

GRANIT

Et mix af grå, brune og lyse grå
farver i en elegant kombination

En lys granit med et spil af
gule og brunlige nuancer

Anvendelsesområde
Interiør

Anvendelsesområde
Interiør

Dækkende mål
56 x 15.2 x 2-2.5 cm

Dækkende mål
56 x 15.2 x 2.5-3 cm

Varenummer
DP-DECO 14

Varenummer
DP-DECO 55
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DECOPANEL®

MULTICOLOR
Multicolor har et helt unikt farvespil
af naturens egne varme jordfarver
Anvendelsesområde
Interiør
Dækkende mål
56 x 15.2 x 2-2.5 cm
Varenummer
DP-DECO 24
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STONEPANEL® ORIENT

(+45) 43 55 12 15
info@cupadanmark.com
www.cupadanmark.com
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