CLASSIC 475 / 505

Tak & Vägg

• Enkel att montera
• Förgyller din byggnad
• Högkvalitativ och robust

100%
ÅTERVINNINGSBAR

Profildata

Klickfals är profilen för dig som önskar få ett klassiskt bandtäckningsutseende. Klickfalsad profil ger ett väldigt stiltroget och
stilrent uttryck. Profilen syns ofta på funkishus men passar lika
bra på andra byggnader. Den funkar på allt från nybyggnation av
villor och stugor till renovering av äldre hus.

Tjocklek....................................................................................... 0,6 mm
Täckande bredd.............................................. 475 eller 505 mm
Längd..................................................................... 1 000-10 000 mm
Bygghöjd....................................................................25 eller 30 mm
Vikt.......................................................................................ca 5,5 kg/m²
Taklutning (min)................................................................................. 10°

Vi kan erbjuda dig denna profil i tre olika utseenden. Antingen helt
slätt mellan falsarna i två olika bredder, eller en profil som har två rillor
inpressade längs med hela plåten. Allt för att du ska kunna välja den
stil som passar just dig.

30 mm

Funktionellt och estetiskt tilltalande
Classic är ett komplett system, som ger ett funktionellt och estetiskt
tilltalande tak. Takplåten sammanfogas med en speciellt utformad fals
som är självlåsande, där såväl infästningar som de flesta plåtkanter
är dolda. Takplåten går utmärkt att montera direkt på ett papptäckt
inbrädat tak. Har du takpannor idag och vill byta ut det mot takplåt,
rekommenderar vi att du lägger plåten direkt på underlagspappen.

25 mm

Classic 475 / 505

Täckande bredd 475 mm

Täckande bredd 505 mm

Montering
Konstruktionen med självlåsande falsar gör att du enkelt och smidigt kan sammanfoga takplåtarna. Anslutningsplåtarna och de andra tillbehören är också lätta
att montera vilket gör att alla kan ta sig an monteringsarbetet.
Se monteringsanvisning på vår webbsida.

Vi har försökt återge färgerna så nära verkligheten
som möjligt, men vi rekommenderar att du beställer
plåtprov för exakt färgåtergivning.
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