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Takpanna Torekov & Norrviken
Gör ett bestående intryck

Lindab Coverline TM
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Skapa en takpanna  
efter eget huvud

Lindabs takpanna är ett starkt och elegant takmaterial i tunnplåt 

som gör sig lika bra på nya hus som på äldre byggnader. Våra två 

takpanne-alternativ gör att du kan välja den som passar just ditt 

hus bäst.

Välj mellan klassiska takfärger och ett brett urval av moderna ny-

anser. Oavsett vilken beläggning, profil eller kulör du fastnar för, får 

du ett tak som kommer att pryda ditt hus i många, många år.

Lindabs takpanna i korthet

• stark och elegant

• för nya och gamla hus

• lätt att montera

• låg vikt

• färgbeständig

• garanterad hållbarhet

• hög kvalitet och finish
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En helhetslösning 
från början till slut 

Lindabs takpanna har en kärna av varmförzinkad stålplåt för att 

minska risken för korrosion. Du kan välja mellan PVC-fria polyes-

terbeläggningar; polyester, matt polyester och High build polyester, 

beroende på var du ska använda taket och vilka egenskaper som är 

viktigast för dig.

Flera olika beläggningar

Vår matta eller glansiga polyesterbeläggning är framtagen för att 

minska risken för att färgen bleknar. Den matta ytan är tidlös och 

klassisk. Den glansiga hindrar mossa och alger från att få fäste på 

taket.

Beläggningen av High build polyester är utvecklad speciellt för att 

ge maximal beständighet och reptålighet.

Ett komplett taksystem

Vi har ett brett sortiment av stålläkt och tillbehör som passar till 

Lindabs takpanna. Dessutom tillverkar vi marknadens mest mångsi-

diga och effektiva takavvattningssystem. Lägg till våra beslag samt 

lösningar för taksäkerhet, så får du ett elegant och lättmonterat tak 

som kommer att fungera perfekt i både ur och skur.
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Grundplåten till god  
ekonomi heter stål

Idag pratar alla om kostnadsbesparingar, tid är pengar, hållbar-

het. När du använder Lindabs takpanna får du ett tak som är 

både ekonomiskt och håller länge. Utan att du behöver göra 

avkall på vare sig utseende eller funktion.

Låg vikt

Lindabs takpanna är ett lätt material med många goda egen-

skaper. En är att den kan användas på svagare konstruktioner, 

till exempel vid renovering av ett eternittak. Den låga vikten gör 

också takpannan till ett självklart val för stora tak.

Enkelt att montera

Du kan beställa Lindabs takpanna i de längder du behöver. Det 

betyder att det går snabbt att montera taket och att du slipper 

onödigt spill. Våra specialdesignade fästdon och det kompletta 

sortimentet av byggbeslag förenklar installationen ytterligare.

Garanterad hållbarhet

Vi lämnar generösa garantier på alla våra takpannor. Det inne-

bär att du får ett bevis på att taket kommer att hålla måttet i 

många år.  

Vill du veta mer? Kontakta din närmaste återförsäljare.
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Olika lösningar 
för olika ändamål

Fästdon
Våra fästdon finns i många olika kulörer 
samt rostfritt för maximal hållbarhet.

Beslag
Vi har ett brett urval av standard- eller 
specialbeslag som gör att ditt tak får en 
perfekt finish.

Flera skikt för hållbarhet
Lindabs takpanna är uppbyggd i flera 
olika skikt – passivering, primer och 
polyester på varmförzinkad stålplåt. 
Undersidan är belagd med ett special-
förstärkt färgskikt. 

Programvara
Vår programvara Lindab Topline ger dig 
omfattande materialspecifikationer och 
ritningar för de vanligaste taktyperna. 
Det finns även alternativ för takkupor 
och skorstenar. 
Här kan du också mängdberäkna till-
behör och vårt takavvattningssystem 
Rainline.

Takgenomföringar
Vi har takgenomföringar i för olika skor-
stensstorlekar.
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Tekniska fakta

Takpanna Torekov

LPA

200 

Täckbredd = 1000

42
 

57
 

LPA / SE 

15 

15
 

400 

Plåt mått, täckande bredd och överlapp

Plåttjocklek 0.50 mm

Vikt / m2 5 kg

Täckande bredd 1000 mm

Max höjd 57 mm

Profil höjd 42 mm

Modul/ ”pannans längd” 400 mm

Modul/”pannans bredd” 200 mm

Ytskikt HBP/PE/MPE

Överlapp 140 mm

Minsta taklutning 14°

Läktavstånd 400 mm

Lindab LPA är en takplåt med klassisk tegelprofil. En lätt, 
stark och stabil takplåt med ett ytskikt som gör takplåten 
underhållsfri.

Användningsområden
LPA används till alla typer av lutande tak ner till 14º lutning. 
Designen sammantaget med plåtens många praktiska för-
delar gör att den kan användas till de flesta tak. 
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Tekniska fakta

Takpanna Norrviken

LPE

180

Täckbredd = 1080
40

35030

14

LPE / SE

26

Plåt mått, täckande bredd och överlapp

Plåttjocklek 0.50 mm

Vikt / m2 5 kg

Täckande bredd 1080 mm

Max höjd 40 mm

Profil höjd 26 mm

Modul/ ”pannans längd” 350 mm

Modul/”pannans bredd” 180 mm

Ytskikt HBP/PE/MPE

Överlapp 140 mm

Minsta taklutning 14°

Läktavstånd 350 mm

Lindab LPE är en takplåt med klassisk tegelprofil. En lätt, 
stark och stabil takplåt med ett ytskikt som gör takplåten 
underhållsfri.

Användningsområden
LPE används till alla typer av lutande tak ner till 14º lutning. 
Designen sammantaget med plåtens många praktiska för-
delar gör att den kan användas till de flesta tak. LPE kan 
monteras direkt på befintliga asbesttak, skiffertak och 
papptak.
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Tekniska fakta

Tillbehör

CTG Gavel till nockplåt

NTP Nockplåt

170 15

76

2100

5 x 400

159
65

12
6

LPTPÖ Tätningsprofil Takpanna LPA, över

LPEPÖ Tätningsprofil Takpanna LPE, över

LPTPU Tätningsprofil Takpanna LPA, under

LPEPU Tätningsprofil Takpanna LPE, under

TGLPA Takgenomföring Takpanna

Finns i bredder som täcker 2, 3 och 4 profiltoppar och 1, 
2 eller 3 pannlängder. Takpannans mått: 200×400 mm

FHU Takhuv Takpanna LPA
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PE = (Polyester) Glans: 30 ±6

HBP = (High Build Polyester) Glans: 40 ±6

MPE = (Matt Polyester) Glans: 5 ±3

Plåttjocklek ovan är angiven i mm.
Reservation för förändringar/slutförsäljning samt olika utbud i respektive 
Lindab-bolag. Se aktuell prislista för korrekt information.

Tekniska fakta

Takpanna

Kulörkarta
Vi reserverar oss för lokala färgvariationer.

Nummer Namn Närmaste NCS Närmaste RAL
Färgsystem

PE HBP MPE

015 Svart S 9000-N 9011 0,5 0,5 0,5

022 Ljusgrå S 2005-G60Y 7044 0,5

087 Mörkgrå S 7005-B20G 7011 0,5 0,5 0,5

412 Eldröd S 2070-Y90R 3000 0,5

434 Brun S 8005-Y80R 8017 0,5 0,5 0,5

502 Ljusblå S 4020-B10G 5024 0,5

742 Tegelröd S 5030-Y80R 8004 0,5 0,5 0,5

758 Mörkröd S 5040-Y80R 3009 0,5 0,5

874 Skogsgrön S 6020-G30Y 6003 0,5



Många olika kulörer

022 Ljusgrå

742 Tegelröd758 Mörkröd

874 Skogsgrön

087 Mörkgrå 015 Svart

502 Ljusblå 434 Brun

412 Eldröd

Starka färgbeläggningar i många olika kulörer
Polyesterbeläggningen i matt eller glansig yta minskar risken för färg-

blekning. Beläggningen i HB polyester är en avancerad kombination 

av tjocka skikt och tåliga polymerkorn som minskar risken för repor 

och slitage.

Kulörkartan kan förändras. Kontakta din närmaste återförsäljare för 

mer information.
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Lindab är en internationell koncern som utvecklar, 

tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter 

och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat 

byggande och bättre inomhusklimat.

Vårt sortiment innefattar allt från kompletta bygg-

system till enskilda komponenter för bostäder, 

kommersiella byggnader och industrifastigheter.

Lindab-koncernen har ca 4 400 medarbetare i 

31 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie utanför 

Båstad i nordvästra Skåne.


