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Att välja rätt råmaterial till takpannan har 

direkt inverkan på dess kvalitet. Därför fäster 

vi stor vikt vid tillverkningsprocesser.

När vi på Plannja tillverkar tak använder vi 

stål som utvinns ur en av de renaste järn-

malmsresurserna i världen. Den utvunna 

järnmalmen bearbetas och levereras till stål-

verket, där en process i flera steg ger plåten 

rätt tjocklek. 

Tillverkningen av takpannorna sker i Plann-

jas egna produktionsfabriker. Tack vare en 

specialiserad utformning och pressning får 

Plannja Flex sin slutliga form.

Stål från Plannja består av upp till 35% åter-

vunnet material. Stål och aluminium kan 

återanvändas om och om igen. Plannja är 

kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9000 

och ISO 14001.

Plannja plåt





Plannja Flex Flex

När du väljer Plannja får du ett pålitligt och 

varaktigt tak som tål Nordiska klimatförhål-

landen och naturens framfart. 

Den långa garantin möjliggörs av belägg-

ningen Plannja Hard Coat Glossy, en be-

läggning som står emot nordiskt väder och 

skyddar mot korrossion. Dessa egenskaper 

uppnås under målnings- och beläggnings-

processen som utförs med högsta precision 

under noggrann övervakning.

Det är av den anledningen som Plannja Flex i 

stål omfattas av en 30-årig garanti och i alu-

minium av en 40-årig garanti.





Plannja Flex för 
alla typer av tak

Sedan många år tillbaka är vi pionjärer i 

utvecklingen av takpannor i plåt på den eu-

ropeiska marknaden. Vår senaste bedrift är 

Plannja Flex, en tvåmodulig takpanna 

med modern och distinkt design. 

Takpannans profil och steghöjd skapar 

skuggeffekt som ger taket liv och karaktär. 

Plannja Flex passar alla typer av tak och är 

designat för att ge ett elegant och exklusivt 

utseende. Plannja Flex tillverkas i både stål 

och aluminium.





Plannja Flex är lätt 
att montera

Plannja Flex är anpassad till våra kunders behov. Nu ryms längden och bredden på en industri-

pall, och ett släp räcker för att leverera varan till bygget. Den tvåmoduliga storleken underlättar 

lagring och förvaring. Dessutom är monteringen så enkel att den kan utföras av en ensam 

takläggare.

Teknisk information:
Material: varmförzinkat stål, målat

Beläggning: Plannja Hard Coat Glossy

Kulörer: 01 svart, 20 mörkgrå, 22 mörkröd, 42 brunröd

Tjocklek: 0,50 mm

Steghöjd: 30 mm

Panelvikt: 4,00 kg/st

Maximal höjd: 55 mm

Täckande bredd: 1100 mm

Total bredd: 1185 mm

Täckande längd: 700 mm

Total längd: 745 mm

Täckande yta per modul: 0,77 m²/styck

Minsta lutning: 14° (1:4)

Garanti: 30 år

Kulörer:

20 mörkgrå01 svart

Pallanpassad förpackning och 

märkning för enkel lagring, 

försäljning och transport.

Fällbart lock som går att  

stänga efter öppning.

Material: aluminium

Beläggning: Plannja Hard Coat Glossy

Kulörer: 01 svart, 42 brunröd

Tjocklek: 0,60 mm

Steghöjd: 30 mm

Panelvikt: 1,65 kg/st

Maximal höjd: 55 mm

Täckande bredd: 1100 mm

Total bredd: 1185 mm

Täckande längd: 700 mm

Total längd: 745 mm

Täckande yta per modul: 0,77 m²/styck

Minsta lutning: 14° (1:4)

Garanti: 40 år

22 mörkröd 42 brunröd







Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

Luleå, 971 88 Luleå. Tel 010-516 10 00. Fax 0920-942 03. Borlänge, Mats Knuts väg 29, 784 50 Borlänge. Tel 010-516 10 00. Fax 0243-765 10.

Finspång, Liebruksvägen 9, 612 95 Finspång. Tel 010-516 10 00. Fax 0122-723 90. Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, 431 37 Mölndal. Tel 010-516 10 00. Fax 031-67 02 90.

Järnforsen, Plannja AB, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38. Malmö, Näktergalsgatan 8, 235 38 Vellinge. Tel 010-516 10 00. 

Stockholm, Gräsgatan 15, 749 41 Enköping. Tel 010-516 10 00. Fax 08-687 87 10. Sundsvall, Västergatan 16, 856 41 Sundsvall. Tel 010-516 10 00. Fax 060-17 32 16. 

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro. Tel 010-516 14 30. Fax 010-516 14 10.

www.plannja.se
Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.


