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När du tänker på ett klassiskt plåttak är det ofta bilden av pann-

plåt som uppstår. Pannplåten är en klassiker bland svenska tak. 

Den är ofta ett populärt alternativ bland restaureringar och 

byggnadsvård och passar bra ihop med funkisstilen. 

Lindabs pannplåt Ranarp, med dess klassiska profil skapar 

känslan av tradition och stil. Som standard finns den i sex olika 

kulörer och fler specialkulörer, allt för att du ska kunna skapa den 

perfekta harmonin mellan fastighetens övriga element och 

omgivning.

Montage av Lindabs takpanna är enkelt. Våra spe cial utvecklade 

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.

Lindabs pannplåt en  
stilsäker tradition
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Lindab pannplåt Ranarp LPPN20D

275 mm mellan profileringen och en täck-
ande bredd på 1100 mm. Mellan varje profi-
lering finns det två mindre designrillor för ett 
klassikt uttryck. Profileringen har en diskret 
upphöjning på 18 mm. Längden på plåten 
går att få mellan 1000-8000 mm.

18

27592

Täckande bredd 1100
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Lindab Ranarp finns som profil med designrilla, LPPN20D och har en 

täckande bredd på 1100 mm. Med Ranarp får du ett tak som passar 

bra till såväl garaget, som huset och kontorslokalen.

Traditionell takprofil



015 Svart

Lindabs takpannor finns i ett flertal kulörer och tre olika beläggningar, 

samtliga varianter på polyester – marknadens mest beprövade belägg-

ningssystem. 

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)

Lindabs pannplåt finns som standard i sex klassiska takfärger.*

*För fler färgalternativ kontakta din närmsta återförsäljare.

758 Mörkröd 742 Tegelröd

001 Antikvit 087 Mörkgrå
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Klassiska färger



Vad vore ett nytt tak utan en omfattande arsenal av 

detaljer och tillbehör. Köper du Lindabs pannplåt får 

du tillgång till hela vårt omfattande sortiment av 

nockplåt, beslag, plåtprofiler, stålläkt och en mängd 

fästtillbehör. 

Detaljer och tillbehör

Beslag och profiler

Eftersom vi är experter på plåt så har vi fler produkter 

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

leverantör om t.ex. Lindab takavvattning som är 

marknadens bredaste program för takavvattning.

NTP
Nockplåt

FOTPA/FOTP
Fotplåt

RD
Ränndalsplåt

VABR
Vattbrädebeslag

VISK
Vindskivebeslag

S7 45
Bärläkt

KLS
Kombiläkt
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Tillbehör

TPP20 (undersida)
Tätningsprofil

BF
Bättringsfärg

STIFT
Bättringsfärg

A13BR
För träläkt
48x35 mm

D14BR
För stålläkt och 
sidoöverlapp

SKRUV
För VABR/VISK
42x25 mm

TPP20 (ovansida)
Tätningsprofil

WFlex
Tätningsband

NTFlex
Nock- 
tätningsband

NT
Tätningsprofil

TBA
Tätningsband
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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 upp-

gift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla 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 ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet
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