EXKLUSIV

Exklusiv
TAK

VACKE RT OCH L ÄT T TAK

S M ID IGT O C H EN KELT

M Å N GA KULÖRVAL

Exklusiv
Profildata

Exklusiv är vår egen lyxiga takplåt, som vi tillverkar i exakt
den längd som passar ditt hus. Du slipper onödiga skarvar
vilket sparar både tid och pengar. Exklusiv är lätt att lägga,
och med ett brett sortiment av anslutningsplåtar och andra
tillbehör görs arbetet smidigt och enkelt. Du får ett vackert
och ett lätt tak som varar i många långa år. Exklusiv tillverkas i galvaniserad och lackerad stålplåt och kan fås
i ett flertal olika kulörer och ytbeläggningar.

Tjocklek........................................................................... 0,6 mm
Täckande bredd..................................................... 1 100 mm
Längd................................................................ 480-7 000 mm
Bygghöjd......................................................................... 42 mm
Vikt................................................................................. 5,5 kg/m²
Taklutning (min).................................................................... 14°

Modullängd 350 mm

Modulbredd 183 mm

Långlivad ytbehandling. När du valt att lägga Exklusiv på taket ska du veta

42 mm

att du också har valt det bästa materialet och en av de mest långlivade

Täckande bredd 1100 mm
Totalbredd ca 1190 mm

ytbehandlingen som finns på marknaden idag. Takpanna Exklusiv är avsett
för både nybyggnad och renovering av tak med lutningar ner till 14 grader.

Montering

Kulörer och beläggningar i blank eller matt yta. Takpanna Exklusiv har

Det mesta som krävs är lite noggrannhet vid

en täckande bred av 1100 mm och tillverkas i galvaniserad och lackerad

regling och underarbete samt en del förberedande

stålplåt och kan fås i ett flertal olika kulörer och beläggningar. Vi hjälper dig

och planering. Sedan går själva takmonteringen

hitta rätt alternativ för just ditt tak.

både lätt och fort. Vissa moment och detaljer i
takmonteringen påverkas eller förändras beroende
av vilket underlag som taket ska monteras på.
Se monteringsanvisning på vår webbsida.

Färger

ALUZINK

SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt

MÖRK SILVER
NCS S 5000-N

ZINKGRÅ
NCS S 3502-B

JOHANSSONS PLÅT. Hästmarksvägen 7, 891 38 Örnsköldsvik

SILVERMETALLIC
ANTRACIT
NCS S 2500-N
NCS S 7005-B20G

Tel 0660-855 40

TEGELRÖD
NCS S 5030-Y80R
Blank eller matt

Fax 0660-175 73

RÖD
NCS S 5040-Y80R

ÄRGGRÖN
NCS 3020-G10Y

E-post info@johanssonplat.se

Vi har försökt återge
kulörerna så nära
verkligheten som
möjligt, men rekommenderar att du
beställer provplåt för
exakt kulöråtergivning.

Webb www.johanssonplat.se

