REDIVIVA

Rediviva
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EN KELT AT T MONTE RA

Profildata

Vår speciellt framtagna falsade takplåt Rediviva ger ett högkvalitativt och vackert tak. Det förgyller din byggnad, oavsett
om det är ett klassiskt hus från sekelskiftet eller ett toppmodernt bygge. Takplåten består av prelackerat stål som gör
den slitstark och väderbeständig. Den unika konstruktionen
gör att monteringen blir mycket enkel att utföra.

Tjocklek........................................................................... 0,6 mm
Täckande bredd......................................................... 475 mm
Längd......................................................... 1 200-10 000 mm
Bygghöjd..................................................................... 32,6 mm
Vikt................................................................................. 5,5 kg/m²
Taklutning (min).................................................................... 10°

ger ett funktionellt och estetiskt tilltalande tak. Takplåten sammanfogas
med en speciellt självlåsande utformad fals, där såväl infästningar som de

30 mm

32,6 mm

Funktionellt och estetiskt tilltalande. Rediviva är ett komplett system, som

flesta plåtkanter är dolda. Takplåten går utmärkt att montera direkt på ett

Täckbredd 475 mm

papptäckt inbrädat tak. Har du takpannor idag, och vill byta ut det mot tak

Montering

plåt, rekommenderar vi att du lägger Redivivan direkt på underlagspappen.
Rediviva är lämpat för taklutningar ner till 10 grader.

Konstruktionen med självlåsande falsar gör att
Väderbeständigt och garanterat slitstarkt. Rediviva är ett tak som med ett

du enkelt och smidigt kan sammanfoga takplåtarna.

normalt underhåll ger dig många bekymmersfria år. Takplåten består av pre

Anslutningsplåtarna och de andra tillbehören är

lackerat stål och färgsystemet är optimerat för att uppnå bästa möjliga väder

också lätta att montera vilket gör att alla kan ta sig

beständighet och slitstyrka. Det ger ett robust tak, som behåller såväl glans

an monteringsarbetet. Se monteringsanvisning

som kulör. Med köpet följer 15 års garanti som ger dig en extra trygghet.

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

