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Aluminium

Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 

2014 | Til tag og facade i hårdt klima.
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Sommerens sol, for- og efterårets blæst, kulde og 

frost slider på dit tag og dine facader. En helt almin-

delig regnbyge sender flere hundrede liter vand 

ned over dit hus. Regn og fugt kan indeholde store 

mængder salt, som udsætter materialerne for store 

påvirkninger.

Når man bor i kystnært miljø, er det ekstra vigtigt 

at vælge det rigtige materiale. Tag- og facadepla-

der i aluminium har en enestående bestandighed 

overfor salt og sure oxider og er derfor et godt valg 

i aggressive omgivelser.

Men hvad er hemmeligheden bag aluminiums mod-

standskraft? Den enkle sandhed ligger i materialets

natur. Aluminiumpladen får en unik beskyttelse i 

form af et tyndt, men meget stærkt og tæt oxid-

lag ved kontakt med luftens ilt. Det vil sige, at der 

omgående bliver opbygget et nyt beskyttelses-

Tag- og facadebeklædning
som kan klare al slags vind og vejr

lag. Beskyttelseslaget dannes, hvad enten alumini-

um-pladen er ubehandlet eller lakeret. I de fleste 

tilfælde vælges dog en overfladebehandling af 

æstetiske hensyn.

At vælge tag er at vælge husets karakter. For 

udover det primære formål at beskytte mod vejr 

og vind er tagets udseende mindst lige så vigtigt. 

Traditionelle trapez- og sinusprofiler fås i mange 

udformninger, men de senere år har tagstenspro-

filer vundet indpas, hvilket giver et flot udseende.

Når der vælges aluminium, er der et minimum 

af vedligeholdelse, idet en god regnbyge skyller 

saltet af, men det betyder ikke, at man ikke skal 

se materialerne efter. Specielt i ”regnskygger”, 

hvor pladerne ikke vaskes af regnen, er det vigtigt 

at afvaske med jævne mellemrum. Herved fås et 

smukt og bestandigt resultat.
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Plannja

Aluminium

Plannjas klassiske tag- og facadeprofiler i aluminium er et fremragende valg i 

aggressive miljøer og giver optimal beskyttelse på alle typer af byggerier.

Aluminium-profiler passer perfekt til staldbygninger og i industrimiljøer og andre 

typer miljøer, hvor luften har en høj koncentration af salte og andre stoffer med lav 

pH-værdi. Endvidere er Plannjas profiler i aluminium det perfekte valg til kystnære 

områder. Vores sortiment inden for aluminium omfatter trapez- og sinusprofiler, 

pandeplader, tagstensprofiler, kassetter samt tagrender og nedløb.
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NYHED
 Nu kan flere af vores 

profiler i aluminium tilbydes 

med perforering og også 

i farven hvid 70.

HUSK
Flere af vores profiler 

kan også leveres med 

Plannja Antikondens 

Fiber/Fleece.
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Aluminium
Godstykkelse: 0,60 mm

Vægt/m2: 1,65 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Hard Coat Glossy 25

Farver: 01 sort, 42 rødbrun

Længde: 745 mm

Plannja Flex

Aluminium
Godstykkelse: 0,50 mm

Vægt/m2: 1,8 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Blank, blank stucco, Hard Coat 25 

Farver: 01 sort, 13 mosgrøn, 

20 mørkegrå, 22 mørkerød, 42  rødbrun, 70 hvid

Dækkebredde: 900 mm

Længde: 700-10.000 mm

Specialbestilling: Plannja Antikondens Fleece, Stucco

Aluminium
Godstykkelse: 0,60 mm 

Vægt/m2: 1,9 kg  

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Hard Coat 25 

Farver: 01 sort, 42 rødbrun

Længde: 450-6.000 mm

Plannja Regent

Aluminium
Godstykkelse: 0,60 mm 

Vægt/m2: 2,1 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Hard Coat 25

Farver: 01 sort, 42 rødbrun

Længde: 500-7.000 mm

Plannja Royal

Aluminium
Godstykkelse: 0,70 mm

Vægt/m2: 2,3 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Blank, Hard Coat 25 

Farver: 01 sort, 13 mosgrøn, 15 mørk silvermetallic, 20 mørkegrå, 

45 silvermetallic, 60 zinkgrå

Længde: 1.500–8.000 mm

Specialbestilling: Plannja Antikondens Fleece

Plannja Pandeplade

Aluminium
Godstykkelse: 0,50 og 0,70 mm

Vægt/m2: 1,6 og 2,3 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Hard Coat 25 

Farver 0,50 og 0,70 mm: Blank

Farver 0,70 mm HC 25: 01 sort, 13 mosgrøn, 15 mørk silver metallic, 

20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 60 zinkgrå, 70 hvid

Længde: 700-10.000 mm

Specialbestilling: Plannja Antikondens Fleece, Perforering

Plannja 20-105Plannja 20-75
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Plannja Sinus 18

Aluminium
Godstykkelse: 0,50, 0,70 og 1,00 mm

Vægt/m2: 1,6, 2,3 og 3,1 kg

Belægning: Blank, Hard Coat 25 

Farver 0,70 mm: 01 sort, 13 mosgrøn, 15 mørk silver metallic, 

20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 60 zinkgrå, 70 hvid

Farver 1,00 mm: 01 sort, 20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 90 varmhvid

Farver 0,50 og 0,70 mm: Blank

Længde: 1.500-8.000 mm

Specialbestilling: Plannja Antikondens Fleece, Perforering

Plannja Sinus 51

Aluminium
Godstykkelse: 1,00 mm

Vægt/m2: 3,7 kg

Belægning: Blank, Hard Coat 25 

Farver: 01 sort, 20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 90 varmhvid

Længde: 500-8.000 mm

Specialbestilling: Plannja Antikondens Fiber

Aluminium – kun med rille
Godstykkelse: 0,70 mm

Vægt/m2: 2,3 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Blank, Hard Coat 25 

Farver: 01 sort, 13 mosgrøn, 15 mørk silver metallic, 

20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 60 zinkgrå

Længde: 700-8.500 mm

Aluminium
Godstykkelse: 0,70 mm

Vægt/m2: 2,3 kg

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Blank, Hard Coat 25

Farver: 01 sort, 13 mosgrøn, 15 mørk silver metallic, 

20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 60 zinkgrå, 70 hvid

Længde: 700-8.000 mm

Specialbestilling: Plannja Antikondens Fiber, Perforering

Plannja 35Plannja 19R

Hard Coat Glossy 25

PlannjaPlannja

Hard Coat 25
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Plannja 19R 0,70

Plannja 20-75 0,50

Plannja 20-105 0,50

0,70

Plannja Sinus 18 0,50

0,70

1,00

Plannja 35 0,70

Plannja Sinus 51 1,00

Plannja Pandeplade* 0,70

Plannja Flex 0,60

Plannja Royal 0,60

Plannja Regent 0,60

Plannja Facadekassette 1,00

1,50

* Leveres med og uden forstærkningsspor.

     Findes også som stucco.

     Findes også som perforeret.

PULVERLAK

Produktprogram
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Lufthavnshangar i Billund Lufthavn med pulverlakeret Plannja Facadekassette 

samt Plannja Sinus 18 i blank aluminium.

Plannja Facadekassette

Aluminium
Godstykkelse: 1,00 mm

Materiale: Aluminium

Belægning: Hard Coat 25

Farver: 01 sort, 20 mørkegrå, 45 silvermetallic, 90 varmhvid

Godstykkelse: 1,50 mm

Materiale: Malet aluminiumplade

Belægning: Pulverlak

Farver: Specialfarver

Længde: Maks. udfoldet længdemål +40 mm, dog maks. 4.000 mmHotel Gothia Towers i Göteborg med Plannja Facadekassette i silvermetallic.
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    ag$nder       og nedløb
Løft blikket og
vælg Plannja kvalitet!
Under benævnelsen tagafvanding har Plannja samlet alt det,  du har brug for i form af 

tagrender, nedløbsrør, rendejern og innovativt tilbehør. Det giver en tryg løsning, som 

minimerer risikoen for vand- og fugtskader på facader, sokkel og fundament. Bare et 

let regnvejr med 1 mm nedbør pr. time på et 100 m2 tag indebærer 500 liter vand i 

løbet af fem timer. Et skybrud med 50 mm regn svarer til 5.000 liter.

Sikker funktion og indrammende æstetik
Hos Plannja fremstiller vi tagrender og nedløb i aluminium i tre forskellige farver med 

den slidstærke og blanke belægning Plannja Hard Coat Glossy. I dit lokale byggemarked 

kan du få hjælp til at skræddersy en løsning, som pryder og beskytter dine bygninger.

Spørg efter kvalitet i dit lokale byggemarked - spørg efter Plannja!
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DETALJER SOM HOLDER I SOL OG REGN

Komplet samlesæt til helhedsløsninger
Plannja Tagrender og nedløb omfatter komplet 

sortiment med alt, hvad du behøver for at få en 

effektiv tagafvanding. Mange komponenter fås 

i flere forskellige udførelser for at opfylde vidt 

forskellige krav og æstetiske ønsker.

Vand er hårdt – en stædig dråbe kan udhule en sten. Derfor fremstiller Plannja også tagrender og 
nedløb af aluminium. For at forlænge produkternes levetid yderligere har vi belagt aluminium-pla-
den på begge sider med et lag Hard Coat Glossy, som er en ekstrem hårdfør og kraftig belægning. 
Plannja Tagrender og nedløb tåler årstidernes 
styrkeprøve med regn, sne, is og smeltevand. 
Det eneste, du behøver at gøre, er at rense 
tagrenderne for blade og andet snavs en gang 
imellem samt rydde tagfladen for sne, så tag-
render ikke tager skade af sne- og isbelægning. 
Så løber vandet præcis, som du vil have det til. 
År efter år efter år.

I dit lokale byggemarked er der tagafvandings-

eksperter, som gerne deler ud af deres viden 

om vores sortiment. Her får du gode råd ud fra 

de krav, dit hus stiller til tagrender og nedløb. I 

butikken får du også hjælp til at skræddersy et 

komplet og perfekt samlesæt.

Rørholder
m/kile t/træ

Rørholder
m/kile t/stenvæg

Skydestykke 
m/krave

Nedløbsrør

Nedløb

Rørbøjning
70˚

Rørbøjning
70˚

Tudstykke

Gering 90˚
Indv./Udv.

Rendejern m/
fjeder 160 mm

Rendejern m/
fjeder 210 mm

Endebund uni Tagrende Samlestykke Tagrende

Bladfang

Tagrende-
silikone

Udskud Grenrør
70˚

Gering 135˚
Indv./Udv.

Tagrender og nedløb

Rendejern m/
fjeder 70 mm

Overfladebelaegning

Primer

Passiviseringslag

Passiviseringslag

Aluminium

Beskyttelseslak

AluminiumAluminium
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80 Hvid

Et tagrendesystem handler ikke blot om at bortlede regn- og smel-
tevand fra huset. Det handler også om at give facaden en smuk 
indramning. F.eks. ved at udnytte farvesortimentets nuancer på 
tagrender og nedløbsrør. Under benævnelsen tagafvanding har 
Plannja samlet alt det, du har brug for i form af tagrender, nedløbs-
rør, rendejern og innovativt tilbehør. Vi fremstiller i varmforzinket 
stål, aluminium, aluzink og kobber. Hos dit byggemarked kan du 
få hjælp med at skræddersy en løsning, der pryder og beskytter 
dine bygninger. Nu er der også Hard Coat på vores tagafvanding. 
Belægningen er en blank variant kaldet Hard Coat Glossy. Dette er 
et skridt i den miljøvenlige retning. Vores belægning fås i alle far-
verne til højre.

Aluminium
Plannja Tagrender og nedløb i aluminium er et oplagt valg for alle, 
som har hus ved kystnære miljøer med højt saltindhold, og passer 
godt sammen med Plannjas tag- og facadeprofiler i aluminium. 
Plannja Tagrender og nedløb i aluminium tilbydes i tre forskellige 
farver: 01 sort, 45 silvermetallic og 80 hvid.

STANDARDFARVER 

ALUMINIUM

45 Silvermetallic01 Sort
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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

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.


