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Lindabs byggkomponenter i stålplåt är kvalitetsprodukter som  

är designade, utvecklade och producerade i Sverige. Varje pro-

dukt har tagits fram av ingenjörer med branschledande kunskap 

inom design och produktutveckling, och rymmer ett omfattande 

värde av byggnadsteknisk innovation.



Klicka dig fram  
till ett heltäckande resultat

Drömmer du om ett tak som passar sekelskiftesvillan, torpet i 

skogen eller nyfunkishuset du tänker bygga? Eller kanske behöver 

du ett hållbart tak till hyresfastigheten du ska renovera?

Inspirationen till Lindab SRP 25N är hämtad från det traditionella 

bandtäckta taket. Profilerna klickas enkelt ihop utan att du behö-

ver använda specialverktyg. Du får snabbt ett elegant, tidlöst tak 

som för tankarna till gediget hantverk. 

Välj mellan flera klassiska och moderna takfärger med eller utan 

designveck. Oavsett vilken byggnad du lägger bandtäcknings-

profilen på, får du ett vackert, hållbart och lättskött tak som  

pryder sin plats i många år.

Lindabs SRP 25N i korthet

• platt, elegant och starkt

• passar både äldre och nyare hus

• lätt att montera

• komplett med alla tillbehör du behöver

• hög kvalitet och finish med minimalt underhåll

• kompatibel med LindabSolarRoof™
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Lättlagda profiler som  
passar de flesta tak

Med Lindab SRP 25N får du ett tak som liknar det klassiska och 

hantverksmässigt utförda bandtäckta taket. Du behöver inga sär-

skilda förkunskaper och takprofilen går snabbt att lägga. Lindab 

SRP 25N rekommenderas ner till 12° taklutning, passar de flesta 

taktyper och lämpar sig speciellt väl när takytorna är fria.

Vinklar och vrår är inget problem

Har du ett tak där du måste ta hänsyn till takkupor och ränndalar? 

Eftersom Lindab SRP 25N är lätt att lägga kan du som är hyfsat 

händig göra det mesta arbetet själv. Naturligtvis kräver jobbet 

kring hinder lite mer av den som utför arbetet.

Vill du veta mer om hur man lägger Lindabs takprofil Båstad? 

Kontakta din närmaste Lindab återförsäljare.
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Starka färgbeläggningar  
i flera olika kulörer

758 Mörkröd 742 Tegelröd 035 Grafitgrå 087 Mörkgrå

Lindab SRP 25N finns i nio olika kulörer och utföranden i marknadens mest 
beprövade beläggningssystem.

HB polyester är en tjock, tålig beläggning som har hög kulörbeständighet, 
gott korrosionsskydd och god reptålighet. Beläggningssystemet lämpar sig 
väl för utsatta miljöer.

Taksäkerhet
Med Lindabs taksäkerhets- 
system får du individuella 

lösningar och komponenter som 
tillhandahåller det bästa skyddet. 
De många olika nyanserna ger 

dig möjlighet att skapa ett 
snyggt helhetsintryck.

Takavvattning
Med Lindab Rainline får du 

samma hållbara kvalitet på tak-
avvattningen som på ditt nya tak. 
Kompletta lösningar i de kulörer 

och dimensioner du behöver.

Tillbehören som  
täcker det mesta

LindabSolarRoof™
Är en komplett paketlösning 
för dig som vill ha ett hållbart 

och estetiskt tilltalande tak med 
integrerade solceller. 
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Fästdon
Våra fästdon finns i matchande 

kulörer och är rostfria för maximal 
hållbarhet.
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045 Silver metallic044 Antracit metallic 
Finns även i matt utförande

015 Svart 
Finns även i matt utförande

Taksäkerhet
Med Lindabs taksäkerhets- 
system får du individuella 

lösningar och komponenter som 
tillhandahåller det bästa skyddet. 
De många olika nyanserna ger 

dig möjlighet att skapa ett 
snyggt helhetsintryck. Beslag

Vi har ett brett urval av beslag 
som gör att ditt tak får en  

perfekt finish.

Takgenomföringar
Vi har takgenomföringar i de  

vanligaste ventilationsstorlekarna 
och kulörerna.

Magestic 
Beläggning med zinkmagnesium.

OBS! Levande material som åldras 
med sin omgivning.
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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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