
PlannjaFlex NYHED
Leveres i 

både stål og 
aluminium





At vælge det rigtige råmateriale til dit tag 

er afgørende. Derfor lægger vi stor vægt på 

selve produktionsprocessen.

Når vi hos Plannja producerer tag, bruger vi 

stål, som udvindes fra en af de reneste jern-

malmressourcer i verden. Udvundet jernmalm 

bearbejdes og leveres til stålværket, hvor det 

valses ned til den ønskede tykkelse.

Tagstensprofilerne produceres på Plannjas 

egne fabrikker. Gennem en specialiseret 

udformnings- og presningsproces får Plannja 

Flex sin endelige form.

Stål fra Plannja består af op til 35 % genan-

vendeligt stål. Stål og aluminium kan gen-

bruges igen og igen. Plannja er kvalitets- og 

miljøcertificeret i henhold til ISO 9000 og 

ISO 14001. 

Plannja Tyndplader





Plannja Flex Flex

Når du vælger tagprofiler fra Plannja, får du 

et pålideligt og varigt produkt, som tåler de 

nordiske klimaforhold og naturens kræfter. 

Profilet fremstilles også i modstandsdygtigt 

aluminium for netop at kunne modstå de 

vanskeligste vejrmæssige udfordringer.

Plannja Flex er belagt med Plannja Hard Coat 

Glossy, en belægning som beskytter mod nor-

dens klimapåvirkninger og korrosion - egen-

skaber, som sikres i malings- og belægnings-

processen med højeste præcision og under 

nøje overvågning.

Plannja yder derfor en 30 års garanti på 

Plannja Flex i stål og en 40 års garanti på 

Plannja Flex i aluminium. 





Plannja Flex til 
alle tagtyper

Plannja har i mange år været pionerer i ud-

viklingen af tagplader i tyndpladestål på det 

europæiske marked. Vores nyeste bidrag er 

Plannja Flex, et to-moduls tagstensprofil med 

moderne og distinkt design.

Tagstensprofilets udformning skaber en 

enestående skyggeeffekt, som giver taget liv 

og karakter. Plannja Flex passer til alle tag-

typer og er designet til at give et elegant og 

eksklusivt udseende. Plannja Flex fremstilles 

i både stål og aluminium for at passe til alle 

nordiske klimaforhold. I kystnære områder 

anbefaler Plannja aluminium.





Dækkebredde 1100

Plannja Flex er let 
at montere

Plannja Flex er tilpasset vores kunders behov. Nu passer længden og bredden på en industri-

palle, og det er nemt at hente varerne med en trailer. Modulstørrelsen letter lagring og opbe-

varing, og den fleksible konstruktion giver desuden enkel montage.

Teknisk information:
Materiale: Varmforsinket, malet stålplade

Belægning: Plannja Hard Coat Glossy 50

Farver: 01 sort, 20 mørkegrå, 22 mørkerød, 42 rødbrun

Tykkelse: 0,50 mm

Modulhøjde: 30 mm

Vægt pr. stk.: 4,00 kg/stk.

Maksimal højde: 55 mm

Dækkebredde: 1.100 mm

Totalbredde: 1.185 mm

Dækkende længde: 700 mm

Totallængde: 745 mm

Dækkende overflade pr. modul: 0,77 m²/stk.

Mindste taghældning: 14° (1:4)

Garanti: 30 år

Farver stål:

20 mørkegrå01 sort

Pakket og emballeret på en industri-

palle. Mærket for enkel opbevaring, 

salg og transport. Låg med genluk.

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Plannja Hard Coat Glossy 25

Farver: 01 sort, 42 rødbrun

Tykkelse: 0,60 mm

Modulhøjde: 30 mm

Vægt pr. stk.: 1,65 kg/stk.

Maksimal højde: 55 mm

Dækkebredde: 1.100 mm

Totalbredde: 1.185 mm

Dækkende længde: 700 mm

Totallængde: 745 mm

Dækkende overflade pr. modul: 0,77 m²/stk.

Mindste taghældning: 14° (1:4)

Garanti: 40 år

22 mørkerød 42 rødbrun

Farver aluminium:

01 sort 42 rødbrun
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Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet.  
Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet af året. De anførte oplysninger og data må ikke opfattes som 

garantier uden specifik skriftlig bekræftelse.


