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Ta det säkra före det osäkra
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Säkerhet i alla väder

Få ställen är så utsatta för vädrets makter som taket. Ändå är det 

en vanlig arbetsplats för många yrkesmän. Plåtslagare, sotare och 

fastighetsskötare klättar upp och utför olika arbetsuppgifter på tak 

varje dag – i regn, snö och blåst.

Med Lindabs taksäkerhetssystem får du individuella lösningar och 

komponenter som inte bara tillhandahåller det bästa skyddet. Det 

går dessutom att använda på många olika slags tak. Välj mellan 

varmförzinkat eller lackerat. De många olika nyanserna ger dig möj-

lighet att skapa ett snyggt helhetsintryck.

Lindabs taksäkerhetssystem i korthet

• brett sortiment

• lätt att montera

• varmförzinkat eller färgbelagt

• certifierat enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
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Olika lösningar 
för olika ändamål

Skorstensplattform
Våra skorstensplattformar är utformade 
för att skydda sotarna utan att hindra 
dem i arbetet.

Smart montering
Lindab har ett brett sortiment av lätt-
monterade och smarta konsoler för olika 
taktyper.

Takbryggor
Lindabs takbrygga gör det säkert och 
stabilt att gå på taket. Uppkragade 
kvadratiska hål ger bra halkskydd. De 
rundade kanterna skyddar rep som 
läggs runt takbryggan.

Takstegar
Takstegen gör det lätt att snabbt ta sig 
upp på taket.

Snörasskydd
Det är fastighetsägarens skyldighet att 
se till att snö och is inte rasar ned och 
skadar personer eller egendom på trot-
toarer, gator och torg. Lindabs snöras-
skydd minimerar risken för sådana 
skador.
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Ett komplett sortiment  
av taksäkerhetskomponenter

Sortimentet innefattar:

•  takbryggor

•  bryggräcken

•  nockräcken

•  takfotsräcken

•  snörasskydd

•  stegar

•  skorstensplattformar

•  konsoler

•  fästanordningar



www.lindab.se
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Lindab är en internationell koncern som utvecklar, 

tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter 

och systemlösningar för förenklat byggande 

och bättre inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montage-

vänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras 

med en hög servicegrad.

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.


