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FASADER TIL OVER100 LAND GJENNOM 25 ÅR, 10 ÅR I NORGE



Enebolig i Bodø

Fantastisk kul og moderne 
villa tegnet av Arkitekt UNO i 
Bodø. (Arkitektens egen 
bolig) Her har arkitekt Unni 
Furfjord vært særdeles 
kreativ og utnyttet alle de 
gode egenskapene til Alutile. 
Se spesielt det flotte mønster 
som er skjært ut lokalt med 
automatisk vannkutter. Flotte 
fargevalg og fine detaljer 



Funkisbolig Haugesund

«Maria og William ønsket en mest mulig vedlikeholdsfri fasade og 
valgte hvite og sorte plater fra Alutile. Nesten hele huset er kledd 
med Alutile bortsett fra noen felter med Accoya kledning, og som 
Maria og William sier så skal det bli deilig å aldri tenke på maling 
av huset.»

Farge: hvit HT-693 og sort HT-943



Enebolig i Tromso

Farge: HT-693

Alutile har levert og montert 
800 kvm med fasadeplater og 
vedlikeholdsfri fasade til 
denne enorme villaen i 
Tromsø. Boligens eier var en 
bevisst kunde som kun ville 
ha tak det beste av kvalitet.



Farge: HT-137

Nok et flott hus med Alutile 
fasade i Haugesund. I dette 
byggefeltet er det relativt 
mange moderne funkis hus. 7 
av disse har store deler av 
fasaden med Alutile 
fasadeplater. 
Villaved er et relativt stort 
hus, og det er brukt en 
kombinasjon av mørk grå 
plater HT-137 på hele tak-
gesims samt deler av fasaden. 
Resten av fasaden er dekket 
med oljeimpregnert kledning. 
Sjekk ut instagramprofilen
deres her: 
https://www.instagram.com/
stories/villaved/.

https://www.instagram.com/stories/villaved/


Enebolig i Tysvær

Farge: HT-446

Hvite blanke ble her montert utenpå en 
sprukket Leca mur. Kunden hadde her 
problemer med vann inntrenging og fikk et 
nesten nytt hus etter oppgradering. 
Utbygger har her benyttet seg av en av 
fordelene du har med fasadeplater fra 
Alutile. Nemlig at de enkelt bukkes rundt 
hjørner.



Enebolig i Sandnes

Farge: HT-693

Hvite fasadeplater i ulike 
størrelser gir denne flotte 
eneboligen fra Urbanhus i 
Sandnes, en moderne fasade. 
Utbygger har her benyttet seg av 
en av fordelene du har med 
fasadeplater fra Alutile. Nemlig at 
de enkelt bukkes rundt hjørner.



VILLA RASMUSSEN

2015 | 250 kvm

Arkitekt: Opus Arkitekter. 

Farge: Hvit silkematt HT-693. 

Denne utrolige funkisboligen

henger 8 meter fritt ut fra

berget med en fantastisk

utsikt over innseilingen til

Haugesund. Her har vi levert

og montert hvite plater. Alle

hjørner og overganger

mellom vegg og tak er

brukket til med Alutile. Dette

gir et rent og tydelig preg

uten bruk av beslag.



Diverse boliger

2010



Clarion Hotel The Edge 2013

5mm brannsikre plater i Tromsø til The 
Edge Hotel.
Her er der fabrikkert og montert fiskeskjell 
designede kassetter I ulike mønster og 
størrelser.
Prøve kassetter ble laget i Haugesund hos 
Alutile. Selve fabrikasjon og montering av 
alle kassetter ble utført av 
underleverandør i Tromsø.
Det er Nils Torp Arkitekter som har stått 
for design her og har resultert i et 
fantastisk flott landemerke i Tromsø.



Sæter terrasse
HT-131 Bright Silver

Et særdeles flott boligprosjekt som i 
2017 var blant finalistene i boligprosjekt-
klassen under World Architecture 
Festival.



Quality Airport Hotel Gardemoen
«Vi valgte Alutile fordi prisen var god og 
produktene var svært tiltalende til det prosjektet vi 
skulle i gang med. Vi syns det er en god pris for 
kvalitetsfasade, og er foreløpig veldig fornøyde. 
Monteringen gikk enkelt og greit, og vi fikk god 
oppfølging underveis i prosessen.» – Leif Lans, 
prosjektleder i BR Gruppen.

Farger: Bright silver, silver gold, sand gold og mørk 
glans 80



Kristiandsand Kanalbyen 
2017 & 2018

Leveranser til byggetrinn 1 & 2. 
Silokaia på Odderøya i 
Kristiansand skal i løpet av de 
neste årene transformeres fra et 
industrielt kaiområde 
til Kanalbyen – en urban og 
fremtidsrettet bydel med ca. 
700 boliger. Dette er et unikt 
prosjekt med nærhet til både 
sjø, natur, kultur og shopping.

http://www.kanalbyen.no/


Oslo, Vollebekk

A.Hansen har i 2019 montert ca
1300 kvm Alutile fasade plater 
på et av Obos leilighetsbyggene 
som Veidekke jobber med på 
Vollebekk. Ventistål er vår 
samarbeidspartner i 
blikkenslager markedet.



Nydalen Oslo 2014

Alutile hadde her ansvar for 
både levering av alt fasade 
materiell og montering av totalt 
4500 kvm fasade til Fernanda 
Nissen gt i Nydalen.
Vi hadde her avtale med 
Betonmast og leverte til avtalt 
pris og tid.



Alutile på Hebekk skole Oslo

I 2018 ferdigstilte entreprenøren 
Hebekk skole i Oslo hvor de blant 
annet gikk for Alutile fasadeplater.
– Vi valgte Alutile fordi platene er 
enklere å jobbe med i forhold til 
andre konkurrenter. Prisen var 
også svært konkurransedyktig, sier 
prosjektleder i BetonmastHæhre, 
Roy Lund.
Han forteller videre at det beste 
ved bruk av Alutile-plater var at de 
er enkle å kutte og montere samt 
at de veier lite og dermed er lette 
å skru opp.



Toyota Haugesund 2014

1700 kvm hvite og røde plater.
Selv røde plater har høy motstand mot 
falming takket være det sterke PVDF 
belegget.



Totalrenovering Tromsø
Sprectra Purple bytter farge
i ulike vinkler.
3000 kvm levert til
Totarenovering sitt eget bygg



FM Strand Bergen

Hvit HT-446 og antrasitt HT-438

En til en arkitekter

«Det viktigste for oss i En til en 
arkitekter er at produktet holder mål og 
tåler klimapåkjenningene vi må leve 
med her i landet. Bærekraftighet er 
svært viktig, og produktet skal ikke tape 
seg etter noen år slik at det må byttes 
ut. 
Fordelen med Alutile er at platene har 
en helt glatt overflate og ikke med 
porestruktur. Dette gjør at det ikke kan 
feste seg skitt som gror i platene over 
tid.»



Børstet overflate

Vi har nå lansert en helt ny 
overflate der en kan få 
værbestandig PVD overflate med 
børstet struktur.
Eksempelvis børstet kobber eller 
Aluminium look. Flere farger er 
tilgjengelig for bestilling



Farger og flater. Alle NCS/RAL kan leveres

BLACK
HT-130

BROWN 
METALLIC
HT-364

BRIGHT 
BRONZE
HT-318

BRIGHT SILVER 
METALLIC
HT-131

BRUSHED
HT-132

CHAMPAGNE
METALLIC
HT-111

DARK GREY
METALLIC 
HT-137

CHINA 
BANK RED
HT-129

CHINA RED
HT-279

GOLDEN
MIRROR
HT-151

GOLDEN
HT-121

GRANITE
HT-426

ORANGE
HT-266

IVORY WHITE
HT-103

LEMON
HT-119

PEACOCK 
BLUE
HT-125

PORCELAIN
WHITE 
HT-102

POST 
GREEN
HT-124

SEA BLUE
HT-318

RED 
WALNUT
HT-481

SAND 
GOLDEN
HT-136

SHELL WHITE
HT-268

SILVER 
GOLDEN
HT-135

SILVER 
METALLIC
HT-108

SMOKE SILVER 
METALLIC 
HT-134

SILVER 
MIRROR
HT-150

SILVER WHITE
METALLIC
HT-107

SPECTRA
PURPLE SILVER
HT-422

SPECTRA
SILVER
HT-427

CHAMPAGNE 
SILVER METALLIC
HT-109



PERFEKT 
FOR 
NORSK 
KLIMA

Bruksområder

Alutile er et produkt som har

veldig mange forskjellige

bruksområder. Om det er

varme eller kalde strøk har

ingenting å si for dette

produktet.



+47 901 20 280

post@alutile.no

Alutile Norge AS

Salhusvegen 172

5538 Haugesund Alutile.no


