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Lindab SRP Click
Tidløst tak på 1-2-3
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Klikk deg frem
til et heldekkende resultat
Drømmer du om et tak som passer den gamle villaen, hytten i skogen
eller nyfunkishuset du drømmer om å bygge? Eller trenger du kanskje
et holdbart tak til utleieboligen som du skal rehabilitere?
Inspirasjonen til Lindab SRP Click er hentet fra den tradisjonelle båndtekkingstradisjonen. Vår nye klikk metode gjør monteringen enkel. Det
er verken behov for spesialverktøy som falsemaskiner eller krevende
kunnskaper om båndtekkingsfaget. På kort tid har du et elegant, tidløst tak, som leder tankene hen til solide håndverkstradisjoner.
Velg mellom flere klassiske og moderne takfarger med eller uten designrille, eller det nye materialet Magestic. Uansett hvilket bygg du
legger båndtekkingsprofilen på, får du et vakkert, holdbart og vedlikeholdsvennlig tak, som vil pryde bygget i mange år.
Kort om Lindabs SRP Click
• elegant og sterkt
• passer både eldre og nyere hus
• lett å montere
• minimalt vedlikehold
• lav vekt
• komplett med alt tilbehør du trenger
• garantert holdbarhet
• høy kvalitet og finish
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Lettmonterte profiler som
passer de fleste tak

Med Lindab SRP Click får du et tak som ligner det klassiske og
håndtverksmessige utførte båndtekkede taket. Du trenger ingen
spesielle forkunskaper og takprofilen går fort å legge. Lindab SRP
Click anbefales ned til 12° takhelling, passer de fleste taktyper og
passer spesielt godt for reine takflater.
Vinkler og valm er ikke noe problem
Har du et tak der du må ta hensyn til takhatter og kilrenner? Ettersom Lindab SRP Click er lett å legge kan du som er litt hendig
gjøre det meste av arbeidet selv. Naturligvis krever jobben omkring piper, påbygg og spesielle detaljer litt mer av den som utfører arbeidet.
Vil du vite mer om hvordan man legger Lindabs båndtekkingsprofil? Kontakt din nærmeste Lindabforhandler.
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Tilbehør som
dekker det meste

Beslag

Festemidler

Takrennesystem

Vi har ett bredt utvalg av beslag som
bidrar til at taket ditt får en perfekt finish.

Våre festemidler finnes i matchende
farger og er rustfrie for maksimal holdbarhet.

Med Lindab Rainline får du samme holdbare kvalitet på takrennesystemet som
på ditt nye tak. Komplette løsninger i de
fargene og dimensjonene du trenger.

Taksikring

Takgjennomføringer

Med Lindabs tilbud av taksikring får du
individuelle løsninger og komponenter
som sikrer at ditt bygg får den best
mulige sikringen. Våre mange ulike
nyansene gir deg muligheten til å skape
et pent helhetsinntrykk.

Vi har takgjennomføringer for ulike takhatter og takvifter.
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Holdbare fargebelegninger
i flere ulike farger, samt Magestic

758 Mørk rød

742 Tegl rød

434 Brun

045 Silver metallic

044 Antrasitt metallic
Finnes også i matt utførelse

087 Mørk grå

975 Irrgrønn

015 Sort
Finnes også i matt utførelse

Magestic

Lindab SRP Click fås i flere ulike farger i markedets mest utprøvede belegningssystem. I tillegg tilbys SRP Click i materiale Magestic.

HB polyester er et 50 my tykk, holdbart belegg som har høy fargebestandighet og god
korrosjonsbeskyttelse. Belegningssystemet passer godt i de fleste miljøer.

Magestic er et nakent materiale bestående av magnesium, aluminium og sink.
Magestic kan med fordel benyttes i kystnære områder der saltinnholdet i luften er
høyt og i miljøer der de alkaliske nivåene
er høye, f.eks. i jordbruk. Magestic holder
helt opp til miljøklasse C4.

7

For oss i Lindab er god tenkning en filosofi som
leder oss i alt vi gjør. Vi har gjort det til vår oppgave
å skape et godt inneklima – og forenkle byggingen.
Dette gjør vi ved å designe innovative produkter
og løsninger som er enkle å bruke, samt ved å
tilby god tilgjengelighet og en effektiv logistikk. Vi
jobber også for å redusere vår påvirkning på miljø
og klima. Det gjør vi ved å utvikle metoder som gjør
at vi kan produsere løsninger med minst mulig energibruk. Vi benytter stål i våre produkter. Stål er
et av få materialer som kan gjenvinnes uendelig
mange ganger uten å miste sine egenskaper. Det
innebærer at mindre karbondioksid slippes ut i atmosfæren og mindre energi går til spille.
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Vi forenkler byggingen
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