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Nøje gennemtænkte detaljer
Hver detalje har betydning for helhelsindtrykket af dit hjem. Med den nye 
endeluk og gavlinddækning samt det lille ombuk i slutningen af falsen 
skabes et komplet og gennemtænkt tag, der ikke overlader noget til til-
fældighederne (Type B, C og D).
 
Designede inddækninger for bedre befæstelse
Inddækninger til Plannja Trend er designede for at passe til tagets funk-
tion og form. Plannja Trends nye tagfod er specielt tilpasset det nye ombuk 
i fremkanten. Dette skaber et fantastisk helhedsindtryk samtidig med, at 
montagen forenkles.

Ny klikfals for bedre design og funktion
Plannja Trend har en forbedret klikfals. Den nye fals er højere og har en an-
den form. Dette forhøjer tagets linjespil samtidig med, at funktionaliteten 
er forbedret og gør taget lettere at montere.

Flere valgmuligheder
For dig, som selv ønsker at lave ombukket i fremkanten, eller som 
foretrækker en lige fremkant, findes disse muligheder naturligvis også. 
Nyt for 2014 er, at Plannja foruden dæmpningsliste tillige kan tilbyde 
SoundControl ved montage på lægter for at mindske eventuel vejrmæs-
sig støj. Dæmpningsliste findes som tilvalg på alle varianter. Ved montage 
på lægter i specielt vindudsatte områder, fx ved kyster, anbefales Plannja 
Trend med SoundControl. Dette er en akustisk filt, som appliceres på plad-
ens bagside, tilpasset for pladetag. Den har en porøs struktur, som redu- 
cerer lyden. SoundControl findes som tilvalg på Plannja Trend 475 med lige 
fremkant (Type A) og udklip (Type B).
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Dækkebredde  475

 PLANNJA TREND 475  PLANNJA TREND 275 Tykkelse: 0,60 mm
Vægt/m2 Trend 475: 6,3 kg
Vægt/m2 Trend 275: 7,4 kg
Belægning: Aluzink, Plannja Hard Coat 50, 
Plannja Green Coat
Farver HC50: 01 sort, 10 grafitgrå, 15 mørk 
silvermetallic, 20 mørkegrå, 22 mørkerød, 
30 gåsevingegrå, 33 irgrøn, 42 rødbrun, 
45 silvermetallic
Farver Green Coat: 01 sort, 42 rødbrun
Længde Trend 475: 700–10.000 mm
Længde Trend 275: 700–7.000 mm
Min. taghældning: 8° (1:7)
Tilvalg: Plannja Antikondens Fiber, Dæmpningsliste, 
SoundControl

Type A |  Lige fremkant.
For lavest mulige omkostning.
SoundControl findes som tilvalg på 
Trend 475*. Uden luk til klikfals.

Type B | Udklippet fremkant. 
Når du vil gøre ombukket selv.
For lavest mulige omkostning. 
SoundControl findes som tilvalg på 
Trend 475*. Leveres med luk til klikfals.

Type D | Udklippet fremkant med ombuk, 
højre/venstre montage.
For optimal æstetik og funktion med 
Plannjas designede tagfod. Leveres med 
luk til klikfals.

Type C | Udklippet fremkant med 
ombuk, venstre/højre montage.
For optimal æstetik og funktion med 
Plannjas designede tagfod. Leveres med 
luk til klikfals.

Plannja anbefaler Type D for montage sammen med Plannjas designede tagfod.

* Ved montage på lægter i specielt 
vindudsatte områder anbefales 
Plannja Trend med SoundControl.
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Plannja Trend har tagfodsbeslag, som er specielt tilpasset det nye ombuk i 
fremkanten og har god pasform og funktion. Tilpasset samlebeslag medfølger. 
Beslaget behøver ikke overlappe. 

Ventileret rygning
Ny, ventileret rygningsunderstøtning tilpasset den nye Plannja Trend.

Plannja Trend findes i 4 varianter

Gavlbeslag 
med endeluk



plannja.dk
Aalborg · Stigsborgvej 60 · 9400 Nørresundby · Telefon 98 10 11 11 · Telefax 98 10 10 01 · E-mail info@plannja.dk

Albertslund · Herstedøstervej 27-29 · Bygning A, 1. sal · 2620 Albertslund · Telefon 43 23 11 00 · Telefax 43 23 11 01 · E-mail info@plannja.dk
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