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LindabTakpanna
Torekov & Norrviken
Den snygga, tåliga plåtpannan
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Lindabs takpanna ett lyft
för ditt tak!

Taket är en betydelsefull del av ditt hus. När det är på plats skall
det vara snyggt, tilltalande och passa byggnaden – oavsett om
det är en villa från 80-talet eller kanske ett fritidshus med många,
långa år på nacken. Kort sagt, taket skall passa just ditt hus,
både vad gäller färg och utseende.
Lindabs takpanna, med sin välkända tegelprofil, finns i två olika
profilhöjder som skapar lite olika karaktär åt ditt tak och den finns
i en bred färgskala bestående av både klassiska och mer moderna takfärger. Dessutom med glansigt eller matt ytskikt.
Montage av Lindabs takpanna är enkelt. Våra specialutvecklade
fästdon tillsammans med ett komplett tillbehörsprogram i form av
nockplåtar, vindskiveplåtar och mycket annat är en garanti för just
det. Eftersom taket har låg egenvikt behöver ingen förstärkning
göras av takkonstruktionen. Tillsammans med ett attraktivt pris
gör det din kalkyl extra intressant.
Den galvaniserade stålplåten med sitt dubbla färgskikt ger en god
väderbeständighet, ett mycket gott rostskydd, hög färgstabilitet
och naturligtvis en tålig, tilltalande och vacker finish.
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Lindab takpanna Torekov, LPA

Ett tak - två profiler
Lindab takpanna finns i två utföranden. Lindab takpanna Torekov med
högre profilhöjd och en täckbredd på 1.000 mm samt Lindab takpanna
Norrviken, som har en täckbredd på 1.080 mm genom sin något lägre

LPA / SE för båda är det vackra, karaktäristiska tegelprofil. Kännetecknande
utseendet, som gör att Lindabs takpannor är utmärkta alternativ för
takrenovering.

Har en något högre profil och därmed mindre täckbredd än Låg. Bilden visar Torekov i
mattsvart polyester. Pannlängd 400 mm.
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LPE / SE

Lindab takpanna Norrviken med en lägre
profilhöjd som ger bättre täckbredd.
Pannlängd 350 mm.
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Lindab takpanna Norrviken, LPE
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Klassiska färger
Lindabs takpannor finns i ett flertal kulörer och tre olika beläggningar,
samtliga varianter på polyester – marknadens mest beprövade beläggningssystem.
Slät polyester är den vanligaste beläggningen med hög kulörbeständighet
och lång livslängd. I kombination med tilltalande pris
är den ett mycket bra val.
Matt polyester är en variant med i övrigt samma egenskaper som den
släta men med ett annat estetiskt uttryck. Du väljer!
HB polyester är en tålig beläggning som har en hög
kulörbeständighet och ett gott korrosionsskydd. Den är tåligare
än vanlig polyester och lämpar sig därför bättre i utsatta miljöer.
(finns endast i svart och tegelröd)

Lindab takpanna finns i fem klassiska takfärger.*

015 Svart

742 Tegelröd

Lindab takpanna Norrviken, LPE

087 Mörkgrå

434 Brun

758 Mörkröd

*För fler färgalternativ kontakta din närmsta återförsäljare.

5

Detaljer och tillbehör
Vad vore ett takpannesystem utan en omfattande

Eftersom vi är experter på plåt så har vi fler produkter

arsenal av detaljer och tillbehör. Köper du Lindabs

som passar både ditt tak och ditt hus. Tala med din

takpanna får du tillgång till hela vårt omfattande

leverantör om t.ex. Lindab takavvattning som är

sortiment av nockplåt, beslag, plåtprofiler, stålläkt

marknadens bredaste program för takavvattning.

och en mängd fästtillbehör.

Beslag och profiler

NTP
Nockplåt

FOTPA/FOTP
Fotplåt

S7 45
Bärläkt

KLS
Kombiläkt
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RD
Ränndalsplåt

VABR
Vattbrädebeslag

VISK
Vindskivebeslag

Tillbehör

När du köper Lindab takpanna kan du
beställa leverans av helt anpassade längder.
Det eliminerar både spill och dåligt humör och
du kan enkelt lägga ditt nya tak utan problem.
Maximal längd per pannsektion är 6.000 mm.
Skall du lägga själv så tillhandahåller din byggmaterialhandlare en komplett monteringsanvisning och råd om hur du ska gå tillväga.
Han kan säkert också förmedla kontakt med
lokala byggentreprenörer om du hellre vill att
proffs skall göra jobbet.
Hur du än väljer att montera så kan du vara
säker på en sak. Ditt nya tak blir garanterat
lika snyggt som tåligt.
Lindab takpanna – lyftet för ditt tak.
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SKRUV
För VABR/VISK
42x25 mm
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LPE
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LPA
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Takfallslängd
4

Anpassade längder

4+4+3

POP
Popnit

6+4

STIFT
Bättringsfärg
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BF
Bättringsfärg

4+4

D14BR
För stålläkt och
sidoöverlapp

4+3

A13BR
För träläkt
48x35 mm
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Takgenomföringar

LPEP
Tätningsprofil

Antal steg

LPTPU/LPTPÖ
Tätningsprofil

3340 2930
3740 3280
4140 3630
4540
4940
5340
5740
6140
6540

3980
4330
4680
5030
5380
5730

6940 6080
7340 6430
7740 6780
8140
8540
8940
9340
9740

7130
7480
7830
8180
8530

= 9 "steg"
= 6 "steg"
= 4 "steg"
= 3 "steg"

10140 8880
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som
leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom
att designa innovativa produkter och lösningar som
är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv
tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att
minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att
utveckla metoder som gör att vi kan producera
lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi
använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger
utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.
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